
Zmluva o poskytnutí služieb PS202221 
 
V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. o poskytovaní služieb a Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnení. 
 

Zmluvné strany 
 
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: IKEA Components s.r.o 
Sídlo:    Továrenská 2614/19, 901 20 Malacky 
Štatutárny zástupca:  RNDr. František Štora, konateľ spoločnosti, Christian Pär Olausson, konateľ 

spoločnosti /v.z. Edita Zámečníková podľa plnej moci/ 
IČO:   35787953 
DIČ:   2020207574 
Bankové spojenie:  ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky 
IBAN:    
SWIFT :   INGBSKBX 
 
uzavreli túto zmluvu o poskytovaní služieb 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ je správca nebytovej budovy zapísanej ako „športová hala – plaváreň“, so súp. č. 901, 
nachádzajúcej sa na Sasinkovej ulici č. 2 v Malackách, ktorá je vybudovaná na pozemku registra C 
zapísanom ako parcela č. 2841, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k dnešnému dňu evidovaná na 
liste vlastníctva č. 2935 vedeného Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres Malacky, obec 
Malacky, k. ú Malacky (ďalej ako „športová hala a  krytá plaváreň Malina“), kde poskytuje služby podľa 
zverejneného prevádzkového poriadku. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za podmienok stanovených v tejto zmluve poskytovať 
zamestnancom objednávateľa rekreačné služby v športovej hale a  krytej plavárni Malina:  

(i) vstup na krytú plaváreň (90 min.) 
a to v čase určenom pre verejnosť. Otváracie časy pre verejnosť sú zverejnené na webovom sídle 
poskytovateľa. V prípade prekročenia časového limitu 90 min. je zamestnanec objednávateľa povinný pri 
odchode zaplatiť poplatok za prekročenie limitu v zmysle platného cenníka. 
 
3. Vstup do priestorov krytej plavárne Malina bude umožnený zamestnancovi len po predložení platného 
preukazu zamestnanca spoločnosti IKEA Components / Industry a zapísaní sa do zoznamu na recepcii KP 
Malina. Zamestnanec so sebou môže zobrať max. troch rodinných príslušníkov. 
 
 
 
 



Čl. II. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.09.2022 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. Cena poskytovaných služieb je dohodnutá paušálne na 800,-€/mesiac . 
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu za poskytnuté služby mesačne na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom a to v lehote 15 dní od vystavenia faktúry. 
4. V prípade odstávky plavárne trvajúcej viac ako 5 dní v jednom kalendárnom mesiaci bude fakturovaná 
suma znížená o počet dní odstávky. 
 

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 zabezpečí dozor nad bezpečnosťou pri pobyte v bazéne prostredníctvom kvalifikovaného 
plavčíka. Plavčík zodpovedá za bezpečnosť a zdravie návštevníkov plavárne len počas ich pobytu v bazéne. 
 
3. Poskytovateľ nezodpovedá za odložené cenné predmety v šatňových priestoroch. Cenné predmety si 
môže na požiadanie zákazník uschovať na recepcii.  
 
4. Zamestnanci objednávateľa sú počas pobytu v priestoroch plavárne Malina povinní dodržiavať 
prevádzkový poriadok a rešpektovať pokyny zamestnancov poskytovateľa. 
 
5. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré boli jeho zamestnancami spôsobené poskytovateľovi 
alebo tretím osobám. 
 

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 zverejnenia 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. 

 
V Malackách dňa 14.9.2022     V Malackách dňa 14.9.2022 
Za AD HOC Malacky      Za IKEA Components s.r.o. 
 
 
 
 
.............................................................    ........................................................ 
        Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ       RNDr. František Štora, konateľ 


