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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY č.   /2020 
 

Uzatvorená podľa § 296 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

Článok 1 
Zmluvné strany  

 
1.1  Objednávateľ: 
Názov:   SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU 
Sídlo:   Nám. Slobody 10, 909 01 Skalica 
IČO:   34 140 590 
DIČ:   2020379493 
Zastúpený:   Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., konateľka 
    Ing. Anna Ozábalová, konateľka 
Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 
IBAN:   SK12 5600 0000 0026 3285 7001 
SWIFT kód:   KOMASK2X 
Telefón:   034/6648336 
E-mail:   smm@smmskalica.sk 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
1.2  Poskytovateľ: 
 
Názov:    
Sídlo:    
IČO:    
DIČ:    
Zapísaný v:     
Zastúpený:    
Bankové spojenie: 
IBAN (číslo účtu):   
SWIFT kód:    
Telefón:    
E-mail:    

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
 

Článok 2 
Definície 

 

2.1 Pokiaľ nie je v Tejto zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu  v jednotlivom 

prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým  začiatočným 

písmenom majú v Tejto zmluve nasledovný význam: 

 

  2.1.1 Touto zmluvou sa rozumie táto Zmluva o poskytovaní služby vrátane jej príloh a všetkých jej 

 prípadných Dodatkov.  

  2.1.2 Objednávateľom sa rozumie obchodná spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHOMAJTEKU, s.r.o., so 

sídlom Nám. slobody 10, 909 01 Skalica, IČO: 34 140 590,  
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2.1.3 Poskytovateľom sa rozumie: 

 

 2.1.4 Zmluvnými stranami sa rozumejú spoločne Objednávateľ a Poskytovateľ. 

 2.1.5   Zmluvnou stranou sa rozumie jednotlivo Objednávateľ alebo Poskytovateľ, a to vždy podľa 

významu ustanovenia, v ktorom je tento výraz použitý.  

 2.1.6 Prevádzkou sa rozumie areál Letného kúpaliska nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti 

 Zlatnícka dolina, okres Skalica, ktorého vlastníkom je Mesto Skalica a nájomcom je 

 Objednávateľ.  

2.1.7 Službou sa rozumie zabezpečovanie vodnej záchrannej a zdravotnej služby (plavčíci)

 spočívajúcej najmä v bezpečnej prevádzke Letného kúpaliska, záchrane ľudských 

 životov, preventívnymi a priamymi zásahmi na predchádzanie nehôd, zranení, úrazov,  či 

ublížení na zdraví ako aj riadenie a organizovanie záchrannej akcie počas otváracej  

doby prevádzky. 

  2.1.8 Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 v znení aktuálne platnom a účinnom na území Slovenskej republiky.  

  2.1.9   Mimoriadna udalosť je skutočnosť, pri ktorej príde k poškodeniu zdravia, osôb alebo   

              usmrteniu návštevníka na Prevádzke 

2.2 Pokiaľ v Tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky v Tejto zmluve použité 

 odkazy na články a/alebo body sú odkazmi na články a/alebo body Tejto zmluvy, 

 pričom odkaz na ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený vrátane všetkých jeho pod 

 bodov.  

 

Článok 3 

Úvodné ustanovenia  

 

3.1 Objednávateľ je nájomcom a s právom disponovať s prenajatým majetkom na základe 

               zmluvy  s Mestom Skalica , vlastníkom nehnuteľnosti, prevádzky.  

3.2 Poskytovateľ je osobou disponujúcou odborne zdatnými osobami schopnými zabezpečiť 

predmetné služby.  

3.3 Na základe uvedeného Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služby. 

 

 

Článok 4 

Predmet a účel zmluvy 

 

4.1 Predmetom a účelom tejto zmluvy je odplatný výkon služby na prevádzke za podmienok 

uvedených v Tejto zmluve.  

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať Službu riadne a včas. Poskytovateľ zodpovedá za 

 správnosť a komplexnosť Služby v zmysle platných právnych predpisov pre Prevádzku.  

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu od 01.07.2020do 31.08.2020podľa 

Harmonogramu prevádzky(otváracích hodín) – Príloha č. 1 Zmluvy o dielo,  s potrebným 

počtom pracovníkov, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. 
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Článok 5 

Cena Služby 

 

5.1 Cena za Službu sa určuje v hodnote .......... EUR (slovom: ..............eur) za každú  hodinu  

poskytovanej Služby jednou osobou.  

 

             Celková suma za službu v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí služby bez DPH:....... 

             Celková suma za službu v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí služby s DPH:........... 

 

5.2 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa skutočne poskytnutej Služby  najneskôr do 

10. dňa po ukončení mesiaca. Splatnosť faktúry je Zmluvnými stranami  stanovená na 14 dní 

od doručenia Objednávateľovi.  

5.3 Poskytovateľ k vystavenej faktúre ako jej prílohu predloží odsúhlasený rozpis  poskytovanej 

Služby v rozsahu určení osoby s určením časového rozsahu za jednotlivé  dni. Prílohu 

uvedenú v predchádzajúcej vete odsúhlasí za Objednávateľa vedúci prevádzky.  

5.4 Cena uvedená v Článku 5 ods. 5.1 je cena bez DPH. Poskytovateľ ( je / nie je )* platcom DPH. 

 *Uviesť podľa skutočnosti 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

6.1 Objednávateľ na základe nepriaznivého počasia má právo zmeniť oznámením harmonogram  

poskytovanej Služby na Prevádzke tak, aby pracovníci Poskytovateľa boli k dispozícii len  

v čase otváracích hodín a čase potrebnom na úpravu areálu Prevádzky. 

6.2. Objednávateľ je povinný oznámiť zmenu poskytovania Služby Poskytovateľom najmenej  

2 hodiny pred začiatkom jej poskytovania. 

6.3 Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu poskytovanej Služby.  

6.4 Objednávateľ má právo v prípade potreby požiadať Poskytovateľa o zabezpečenie 

 personálu na vykonanie čistiacich prác v bazénových častiach Prevádzky (tzn. gumového dna 

a bokov bazénov) pomocou technických prostriedkov Prevádzkovateľa  mimo otváracích 

hodín Prevádzky.  

6.5 Objednávateľ je povinný uhrádzať faktúry za riadne a včas poskytnuté Služby.  

 
 

Článok 7 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 

   7.1.1  poskytnúť dostatočný počet kvalifikovaného personálu na zabezpečenie  

  bezchybného poskytnutia služby na Prevádzke,  

   7.1.2  v prípade Mimoriadnej udalosti poskytnúť Objednávateľovi písomnú správu  

  o udalosti a to najneskôr do 3 dní od jej vzniku 
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   7.1.3  viesť písomnú evidenciu o jednotlivých Mimoriadnych udalostiach so stručným  

popisom, a túto poskytnúť Objednávateľovi kedykoľvek k nahliadnutiu na jeho 

vyžiadanie  

   7.1.4  viditeľne označiť stanovisko Služby, 

   7.1.5  zabezpečiť kompletné a bezchybné vybavenie kvalifikovaného personálu  

  v zmysle platných predpisov so zrozumiteľným označením, 

   7.1.6  poskytovať na Prevádzke preventívnu a priamu záchrannú činnosť v súčasnosti  

  s ostatnými štátnymi orgánmi, 

   7.1.7  oznámiť Objednávateľovi vykonanie potrebných zabezpečení a opatrení na  

  možnosť poskytovať riadne a včas Službu.   

7.3 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na zdraví a majetku  Objednávateľa 

a tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na Prevádzke, v plnom rozsahu. Ak Poskytovateľ porušil, 

či nedodržal podmienky uvedené v Tejto zmluve, právne predpisy a pod., je v plnom rozsahu 

zodpovedný za príslušné následky vrátane všetkých sankcií udelených Objednávateľovi, zo 

strany štátnych a kontrolných orgánov ak predmet sankcie je povinnosťou Poskytovateľa.  

 

 

Článok 8 

Ukončenie zmluvy 

 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.08.2020 

8.2 Táto zmluva sa môže ukončiť: 

   8.2.1   dohodou zmluvných strán, 

   8.2.2  odstúpením od Tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa, ak Objednávateľ nebude  

  riadne a včas plniť povinnosti uvedené v Článku 6, ods. 6.5,  

   8.2.3  odstúpením od Tejto zmluvy zo strany Objednávateľa, ak Poskytovateľ riadne  

  neplní, napriek upozorneniu, Službu.  

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

 nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

9.2       Táto zmluva je spísaná v dvoch (2) identických vyhotoveniach, z ktorých si 

 Objednávateľ i Poskytovateľ ponechajú po jednom (1) vyhotovení. 

9.3       Práva a povinnosti každej zo Zmluvných strán založené touto zmluvou prechádzajú 

 aj na ich právnych nástupcov. 

9.4      Zmluvné strany sa dohodli, že Táto zmluva, ako aj všetky právne vzťahy z nej 

vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace sa spravujú slovenským právnym poriadkom, 

 predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.5 Všetky prípadné spory, ktoré z Tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi Zmluvnými 

 stranami vzniknú, sa budú prejednávať a o nich rozhodnú všeobecné súdy Slovenskej 

republiky.  

9.6 V prípade, že niektoré ustanovenia Tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo 

 nevykonateľné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť,  účinnosť ani 
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vykonateľnosť ostatných ustanovení Tejto zmluvy a každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje na 

výzvu druhej Zmluvnej strany uzavrieť s ňou novú zmluvu, dohodu, resp. dodatok k Tejto 

zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, 

pokiaľ je to potrebné a/alebo vhodné na úplné  dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými 

stranami pri uzatváraní Tejto zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať 

účelu sledovanému dotknutým  (nahrádzaným neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným) 

ustanovením. 

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s Touto zmluvou si budú 

 navzájom doručovať osobne alebo doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu, 

 ktorou je u Objednávateľa a Poskytovateľa sídlo spoločnosti. Zmluvná strana, u ktorej  dôjde 

k zmene adresy sídla spoločnosti, alebo ktorá si praje preberať poštu na inej adrese než je 

uvedená v predošlej vete, je povinná takú zmenu alebo takú inú adresu písomne oznámiť 

druhej Zmluvnej strane. Adresa riadne oznámená druhej Zmluvnej strane podľa predošlej vety 

sa stáva novou korešpondenčnou adresou oznamujúcej Zmluvnej strany. Účinky doručenia 

písomností riadne zaslanej adresátovi na správnu korešpondenčnú adresu nastávajú: 

 (a) skutočným doručením písomností adresátovi alebo  

(b) vrátením zásielky späť odosielateľovi, ak je adresát neznámy alebo, ak si adresát neprevzal 

zásielku v odbernej lehote, alebo 

(c) odmietnutím prevzatia zásielky adresátom, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 

nastala v danom prípade najskôr. Každá Zmluvná strana berie vedomie, že je jej povinnosťou 

riadne preberať akékoľvek jej adresované písomnosti súvisiace s Touto zmluvou.  

9.8 Každá zo Zmluvných strán sama za seba vyhlasuje a potvrdzuje, že text Tejto zmluvy 

 prečítala a plne mu porozumela, ďalej vyhlasuje a potvrdzuje, že Táto zmluva vyjadruje jej 

skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu Zmluvné strany Túto zmluvu podpisujú.  

 

V Skalici, dňa ......................................  

 

 

Za objednávateľa:            Za poskytovateľa: 

Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.               

konateľka 

 

Ing. Anna Ozábalová   

konateľka            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby 
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Harmonogram prevádzky  

(otváracie hodiny) 

 

 

Poskytnutie služby vodnej záchrannej služby vykonanej na prírodnom kúpalisku v Rekreačnej 

oblasti Zlatnícka dolina v Skalici: 

Predpokladaná doba prevádzky kúpaliska: od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. 

Prevádzková doba:  7 dní v týždni, od 10.00 hod do 20.00 hod. 

Príprava priestorov sa vykonáva 2 hod vopred a 1 hod po skončení prevádzkovej doby. 

Kapacita kúpaliska je max 2.000 návštevníkov. 

Situačné riešenie kúpaliska: 

1 x plavecký bazén cca 35 x 35 m so skokanským mostíkom 

1 x bazén pre neplavcov cca 15 x 20 m s dvoma krátkymi toboganmi 

1 x detský bazén cca 12 x 20 m 

Technologicky sú bazény osadené samostatnými filtračnými stanicami s dostatočnou filtračnou 

kapacitou. 

Predpokladaný počet kvalifikovaného personálu ( plavčíkov ): 3 až 4 podľa obsadenosti kúpaliska. 

V prípade dažďa alebo nepriaznivého počasia si prevádzkovateľ, verejný obstarávateľ, vyhradzuje 

právo poskytovanú službu nevyužívať. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 

obhliadka, na ktorú si uchádzať môže dohodnúť termín. 

Kontaktná osoba: p. Miroslav Zelenka, správca kúpaliska v RO Zlatnícka dolina, mobil: 0918 322 564. 

Pri kalkulácii sa uvažuje s maximálnym počtom prevádzkových dní 62, denných pracovných hodín 12, 

sobotných dní 8 a nedeľných dní a sviatkov 10. 

V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania, a to: dohľad nad 

návštevníkmi letného kúpaliska v okolí bazénov, poskytnutie prevej pomoci, dohľad nad čistotou 

bazéna a čistením povrchu bazéna pod a nad vodnou hladinou, dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom 

v okolí bazénov v zmysle platného návštevného poriadku počas prevádzkových hodín kúpaliska, 

vrátane dopravy plavčíkov. V prípade potreby Poskytovateľ zabezpečí prevádzkovanie vodnej 

záchrannej služby a vykonanie čistiacich prác v bazénoch pomocou technických prostriedkov 

Objednávateľa mimo prevádzkových hodín kúpaliska. 


