
Zmluva o poskytovaní služieb (vykonávanie plaveckých kurzov) 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

 
 

Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:  
Obchodné meno:        AD HOC Malacky 
Sídlo:   Sasinkova 2, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Rusňák 
IČO:   31796630 
DIČ:   2021461398 
Bank. spoj.:  Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:   SK46 5600 0000 0032 2087 0001 
(ďalej len ako „objednávateľ“ )a 
 
Poskytovateľ:  
Obchodné meno:        Michal&Sabína, s.r.o.  
Sídlo:   Námestie hraničiarov 8/a , Bratislava 851 03 
Štatutárny zástupca: Mgr. Sabína Korčáková 
IČO:   35 824 280  
DIČ:   2021605432 
Bank. spoj.:  Tatra banka a.s. 
IBAN:   SK93 1100 0000 0026 2143 1590 
SWIFT:  TATRSKBX 
(ďalej len ako „dodávateľ“ ) 
 
 

Článok I: 
Predmet zmluvy 

 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude zabezpečovať organizáciu plaveckých 
kurzov pre základné a materské školy. Plavecké kurzy budú vykonávané v priestoroch krytej 
plavárne Malina v Malackách. 
 
 

Článok II. 
Doba trvania zmluvy 

 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 13.09.2021 do 30.06.2022.  
 
2. Pred ukončením doby, na ktorú bol tento zmluvných vzťah dohodnutý, je možné zmluvu ukon-
čiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu 
b) Výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri závažnom alebo opätovnom porušo-

vaní ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná 
a odôvodnená a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane sa zmluva končí. 



Článok III. 
Cena poskytovaných služieb 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb v zmysle článku I tejto zmluvy zaplatiť 
poskytovateľovi sumu 12,- € / hod. za jedného inštruktora plávania. 
 
2. Cena za poskytnuté služby bude uhradená na základe vystavenej faktúry dodávateľom. Faktúra 
bude vystavená na konci každého mesiaca na základe sumárnych výkazov hodín. Splatnosť faktúry 
je 14 dní od jej vystavenia. 
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie účastníkov výcviku počas ich 
pobytu v priestore plaveckého bazéna, to znamená vo vode, ako aj na brehu. 
 
2. Poskytovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci sú odborne spôsobilí viesť plavecké kurzy a majú 
platné licencie inštruktorov plávania a kurz prvej pomoci. Kópie osvedčení o spôsobilosti viesť 
plavecké kurzy tvoria prílohy tejto zmluvy. 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu možno meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden 
poskytovateľ. 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu podpísali. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 
 
 

Článok VI. 
Podpisy 

 
 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
 
V Malackách, dňa 10.9.2021    V Malackách, dňa 10.9.2021 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 

   AD HOC Malacky     Michal&Sabína, s.r.o.  
   Ing. Dušan Rusňák               Mgr. Sabína Korčáková 


