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Zmluva o refundácii nákladov
SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.

Verzia: Návrh
Rok vydania: 2022
Výtlačok č.: 1

Prerokovanie
Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Organizačná zložka:
Vypracoval:

Prednostka mestského úradu

Predkladá:

Predseda Ekonomickej komisie

dňa: 30.03.2022

Meno a priezvisko:

Dátum:

JUDr. Eva Kučeráková

16.03.2022

JUDr. Mário Keleti

30.03.2022

Ekonomická komisia

16.03.2022

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci

30.03.2022

Prejednané:

Zverejnené na
úradnej tabuli:

Zmluva o refundácii nákladov
medzi účastníkmi
1. Účastník: Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
V zastúpení Mgr. Irenou Milecovou, primátorkou mesta
IČO: 319 155
DIČ: 2021230497
2. Účastník: SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818/37, 980 61 Tisovec
V zastúpení konateľmi: Ing. Štefanom Bálintom
a
Ing. Jaroslavom Heckom
IČO: 36679038
DIČ: 2022249405
Článok I.
Predmet a účel dohody
Predmetom tejto dohody je refundácia nákladov spojených za poskytovanie služieb pre
návštevníkov Informačného centra mesta Tisovec a zabezpečovanie propagácie mesta Tisovec
a mestskej časti Rimavská Píla v oblasti cestovného ruchu:
 Činnosť informačného centra, poskytovanie informácií návštevníkom mesta o možnostiach
turistiky, návštevy pamätihodností, ubytovania a stravovania.
 Archivácia a spracovávanie fotografií mesta, prírody v okolí a z akcií v meste, týkajúcich
sa cestovného ruchu.
 Spolupráca na vytváraní a vydávaní reklamných a propagačných materiálov o meste
a prírodných danostiach.
 Vytváranie grafických návrhov darčekových predmetov, brožúrok, zabezpečenie ich
výroby, následne ich propagácia a predaj.
 Korektúry textov do publikácií a propagačných materiálov a letákov vydávaných mestom.
 Poskytovanie fotografií, spracovávanie a korektúry textov do vydávaných máp a kníh
vydávaných vydavateľmi mimo mesta.
 Propagácia a zastupovanie mesta v médiách formou doprevádzania po turistických
chodníkoch v meste a okolí.
Článok II.
Spôsob refundácie
1. Náklady na energie:
2. Náklady na obsluhu návštevníkov, mzdové náklady
3. Náklady na kancelársky materiál
Náklady spolu

3 000 EUR /rok
1 200 EUR /rok
300 EUR /rok
4 500 EUR /rok
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Článok III.
Doba platnosti
1.

Predmetná zmluva refundácie nákladov sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Výška ročných nákladov, ktoré Mesto Tisovec bude refundovať sa každoročne zmluvnými
stranami prehodnotí v závislosti od vývoja nákladov na energie a mzdových nákladov.
Článok IV.
Spôsob úhrady
Účastník č. 1 sa zaväzuje, že uhradí účastníkovi č.2 celkovú sumu dohodnutú v článku II. tejto
zmluvy po fakturácii nákladov, najneskôr do 31.12. bežného kalendárneho roka.
Článok IV.
Skončenie zmluvy
1. Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť tejto zmluvy vzájomnou dohodu.
2. Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba
je jeden kalendárny rok a začína plynúť 1. januára nasledujúceho po kalendárnom roku,
v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci, č................. zo dňa
...................
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť uskutočnené len písomnou
formou a to so súhlasom oboch Účastníkov s predchádzajúcim schválením Mestského
zastupiteľstva v Tisovci.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom účastník č. 1 a účastník č. 2 dostanú 2
exempláre.
V Tisovci, dňa ................

.....................................
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC
Účastník 1

................................
Ing. Štefan Bálint
Konateľ
Účastník 2
................................
Ing. Jaroslav Hecko
Konateľ
Účastník 2

