
Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202220 
Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

 
Poskytovateľ :   
Obchodné meno:        AD HOC Malacky 
Sídlo:   Sasinkova 2, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Rusňák 
IČO:   31796630 
DIČ:   2021461398 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:   SK46 5600 0000 0032 2087 0001 
SWIFT :   KOMASK2X 

a 
 
 
Objednávateľ :   
Obchodné meno: FC - Žolík Malacky 
Sídlo:   Jilemnického 8, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Mgr. František Lörinczi 
   Branislav Tomša 
IČO:   42271983 
DIČ:     
Registrácia:  17.7.2013 v Evidencii občianskych združení MV SR pod číslom 

VVS/1-900/90-41880 
Bank. spoj.:   
Číslo účtu - IBAN:  
SWIFT :    
 
 
 
uzavreli túto zmluvu o poskytovaní služieb 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ je správca športovej haly Malina, nachádzajúcej sa na Sasinkovej ulici č.2 v 
Malackách, kde poskytuje služby podľa prevádzkového poriadku. Objednávateľ je športový 
klub reprezentujúci mesto Malacky v oficiálnych športových súťažiach - futbal. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za podmienok stanovených v tejto 
zmluve poskytovať objednávateľovi za účelom zabezpečenia tréningového procesu a súťaží 
služby: športová hala tréning / súťaž, ozvučenie v nasledovných dňoch a časoch: 
 
   Utorok  15:00 – 17:30 (tréning mládež) 
 
Zápasy a turnaje podľa vyžrebovania, požiadavky objednávateľa, kapacitnej a termínovej 
možnosti poskytovateľa.  



Čl. II. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 7.11.2022 do 31.12.2022.  
 
2. Pred ukončením doby, na ktorú bol tento zmluvný vzťah dohodnutý, je možné zmluvu 

ukončiť: 
a) Písomnou dohodou zmluvných strán 
b) Výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri závažnom alebo opätovnom 

porušovaní 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.  

 
Čl. III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I. sa poskytuje za úhradu. 
 

2. Ceny sú stanovené podľa platného cenníka nasledovne: 
- tréning mládež 15,-€/hod 
- súťaž mládež 20,-€/hod 
- tréning dospelí 21,-€/hod 
- zápas dospelí 26,-€/hod 
- ozvučenie  6,-€/zápas 

 
3. Za zrušenie rezervácie menej ako 24 hodín pred jej termínom má poskytovateľ právo 
účtovať storno poplatok vo výške 50 %. 
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu za poskytnuté služby mesačne na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom podľa skutočného počtu hodín, počas ktorých boli služby 
poskytované. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od vystavenia. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny platného cenníka v priebehu platnosti tejto 
zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zmeniť ceny za poskytované služby uvedené v bode 2 
tohto článku. Zmenu ceny za poskytované služby poskytovateľ oznámi písomne 
objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. V rámci poskytovania služieb v súlade s touto zmluvou poskytovateľ zabezpečí 
dodržiavanie hygienických predpisov a nariadení a starostlivosť o bezpečné a zdravé 
prostredie. 
 
2. Poskytovateľ nezodpovedá za odložené cenné predmety v šatňových priestoroch.  
 
3. Objednávateľ zodpovedná v čase využívania poskytovaných služieb podľa článku I tejto 
zmluvy, za dodržiavanie prevádzkového poriadku športovej haly, ktorý je zverejnený 
v priestoroch športovej haly. Jedná sa najmä o dodržiavanie týchto pravidiel: 



- športovci môžu vstúpiť' do priestorov športovej haly spolu iba so zodpovedným 
vedúcim, a to najskôr 15 minút pred objednaným  termínom a musia ich opustit' do 30 
minút po jeho skončení. 
- športovci môžu vstúpiť na hraciu plochu najskôr 5 minút pred objednaným  
termínom a musia ju opustiť' do 5 min. po jeho skončení. 
- na športovú plochu je povolený vstup len v čistej športovej obuvi a vhodnom 
športovom oblečení. 
- vstup do hľadiska športovej haly (telocvične) je povolený len počas zápasov / 
turnajov jednotlivých športových klubov. 
- za prístup cudzích osôb do hľadiska počas tréningových aktivít zodpovedá príslušný 
zodpovedný vedúci aktivity prebiehajúcej na hracej ploche. 
- ak po ukončení tréningu alebo zápasu bezprostredne nenasleduje ďalšia aktivita, je 
príslušný zodpovedný vedúci (tréner) povinný vypnúť osvetlenie hracej plochy a 
zatvoriť všetky okná 
- zabezpečenie bezpečnostných, usporiadateľských, zdravotníckych a požiamych 
služieb počas konania sút'ažných zápasov je v kompetencii objednávateľa. 
- v celom objekte športovej haly je zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom, 
konzumovat' alkohol a iné omamné látky. 

 
4. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré boli ním alebo jeho zverencami spôsobené 
poskytovateľovi alebo tretím osobám. 
 
5. Za bezpečnosť a zdravie účastníkov tréningovej (súťažnej) aktivity zodpovedajú tréneri 
objednávateľa, pod ktorých vedením sa uskutočňuje tréningová (súťažná) aktivita. 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim od jej zverejnia na webovom sídle poskytovateľa. 
 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, rámcová 
dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

Čl. VII. 
Podpisy 

 
Poskytovateľ: Objednávateľ: 
V Malackách, dňa 12.9.2022 V Malackách, dňa 12.9.2022 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________________ 
AD HOC Malacky     FC - Žolík Malacky, o.z. 
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ   Mgr. František Lörinczi Branislav Tomša 


