
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Poskytovateľ: T E C H N I C K É SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti, 
IČO: 31609651, DRČ: 31609651/690, 
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa Žiar nad Hronom, 
číslo účtu: 2928863013/1100 
spoločnosť j e zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
oddiel Sro, vložka číslo 2034/S. 
(ďalej len ako „poskytovateľ") 

Objednávateľ: Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: A. Dubčeka 45, 96501 Žiar nad Hronom, 
Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Nagy, konateľ spoločnosti, 
bankové spojenie ČSOB Žiar nad Hronom, č. účtu : 326108003/7500 
IČO: 36618357, IČ DPH SK2020065421 
spoločnosť j e zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
oddiel Sro, vložka číslo 8378/S 
(ďalej len ako „užívateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ podniká v oblasti prevádzkovania krytej plavárne a to v prevádzke Krytá plaváreň na Ul. 
Chrásteka 508 v Žiari nad Hronom. 

2. Objednávateľ prevádzkuje plavecký klub. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za podmienok stanovených touto zmluvou poskytovať 

objednávateľovi za účelom zabezpečenia tréningov a súťaží plaveckého klubu objednávateľa nasledovné 
služby -plavecký bazén (ďalej len ako „služby") a to v dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok, v čase od 
15.00 hod. do 17.00 hod. (Ďalej len ako „vyhradený čas") a počas konania Veľkonočných a Vianočných 
plaveckých pretekov, registrovaných v športovom kalendári mesta Žiar nad Hronom. 

Článok II. 
Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cena za služby uvedené v článku I. ods. 3 tejto zmluvy je vo výške 250 € / 
mesiac. Uvedená cena je vrátane DPH. 

2. Cena je splatná mesačne a to na základe vystavenej faktúry na účet poskytovateľa číslo účtu 
2928863013/1100, variabilný symbol 50215. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný prostredníctvom trénera plaveckého klubu zabezpečiť: 



• že účastníci plaveckého tréningu si osobné veci, šatstvo a obuv budú uzamykať do šatňových 
skriniek, 

• dodržiavať zásad bezpečnosti plaveckého tréningu počas celej doby trvania tréningu, objednávateľ 
v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť účastníkov plaveckého tréningu, 

• v prípade úrazu účastníka plaveckého tréningu, je tréner plaveckého klubu povinný poskytnúť prvú 
pomoc a zabezpečiť ďalšie nevyhnutné opatrenia. 

• udržiavanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch, ktoré účastníci plaveckého tréningu 
používajú. 

2. Objednávateľ je povinný plavecké pomôcky pre potreby plaveckého klubu zabezpečiť na vlastné náklady. 
3. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli poskytovateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s plaveckými tréningami alebo súťažami.. 
4. Tréner plaveckého klubu má právo vyhradiť si pre tréning na určitú hodinu pri počte trénujúcich osôb do 5 

len jednu plaveckú dráhu. 
5. Objednávateľ má právo individuálnych tréningov aj mimo vyhradený čas v a to bez nároku na vyhradenie 

plaveckej dráhy. Podmienkou je nahlásenie menovitého zoznamu trénujúcich osôb spolu s časom tréningov 
vedúcemu krytej plavárne a to minimálne 14 kalendárnych dní vopred. Počas individuálnych tréningov 
platia pre trénujúcich pravidlá ako pre verejnosť. 

6. Za využívanie plaveckého bazéna počas plaveckých pretekov, konaných výhradne v sobotu (s výnimkou 
Veľkonočných a Vianočných plaveckých pretekov), uhradí objednávateľ poskytovateľovi cenu vo výške 
100 € vrátane DPH/1 využitie. Objednávateľ uhradí cenu do pokladne prevádzkovateľa na krytej plavárni 
v deň konania plaveckých pretekov. Využívanie plaveckého bazéna počas plaveckých pretekov, konaných 
vo sviatok je účtovaný vo výške 130 C vrátane DPH. Objednávateľ musí objednávku na rezerváciu Krytej 
plavárne na účely plaveckých pretekov odovzdať vedúcemu krytej plavárne minimálne 7 kalendárnych dní 
vopred. 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 

t . Táto zmluva sa uzatvára na dobu u r č i t ú od 01.01.2012 do 31.12.2012. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán. 
b) Výpoveďou, každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu, ak druhá zmluvná strana 

aj napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje povinnosť/povinnosti podľa tejto zmluvy. 
Výpoveď musí byť písomná, musí byť doručená druhej zmluvnej strane a musí v nej byť uvedený 
konkrétny dôvod výpovede, inak je neplatná. Vypovedaním zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňa 01.01.2012. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane zmenu 

adresy pre doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V takomto prípade alebo pri 
inak zmarenom doručení ( napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky 
....) sa zásielka považuje za doručenú momentom jej vrátenia späť k odosielateľovi. 

3. Vzájomné práva zmluvných strán bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území SR. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami. 
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a jeden rovnopis 

obdrží objednávateľ. 
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6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich 
skutočnej vôli. ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa /. . . . . 

P o s k y t o v a t c ľ ^ ^ C t ó S L U ^ Objednávateľ: 

spo l . s r .o . 
tll. Á. DttbíeJca 46 . . , . . . 

/ 96B äf! klub 
W l í w r •»!«: i , $<*>;. s r.<>. 

\ . . . .V—,., 

j. . ;, •• •:-t• 45 
•)5i 01 ŽUí a?.d !!i o;:ca; 

Mgr. Peter Antal Mgr. Norbert ' Nagy i j 
konateľ spoločnosti konateľ spoločnosti 
T E C H N I C K É SLUŽBY Mestský športový klub Žiar nad 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. nad Hronom, spol. s r. o. 

Zmluvu vyhotovila: Ing. Silvia Mesiariková 
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