
DODATOK č. 3 k 
Zmluve o spolupráci 
(ďalej len „Dodatok“) 

medzi

Benefit Systems Slovakia s.r.o.
so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava 821 08 
IČO: 48 059 528
IČ DPH: SK2120056400
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102826/B
(ďalej len „Benefit Systems“)

a

Názov Partnera: AD HOC MALACKY
so sídlom: Sasinkova 2, Malacky 90101
IČO: 31796630, DIČ 2021461398
Zriadená 20.05.1999 uznesením MsZ Malacky č. 54/99 podľa paragrafu 4 ods. 3 písmena j. zákona NR SR číslo 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnení
Zastúpená: Ing. Dušan Rusňák
bankové spojenie: IBAN ____________________________________
(ďalej len ako „Partner“)

Týka sa objektu: Krytá plaváreň, Beach ihrisko, Bedminton, Lezecká stena, Stolný tenis
(Benefit Systems a Partner ďalej každý jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

1. Dňa 20.06.2016 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa Partner zaviazal poskytovať športové
a relaxačné  služby  v Objekte  (Zariadení)  Partnera  pre  Užívateľov  (Držiteľov)  Kariet  (t.j.  kariet  MultiSport)  (ďalej  len
„Zmluva“).

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení cena služby/služieb uvedenej/uvedených nižšie, a to nasledovne: 

Názov Služby Čas trvania (min)/ Druh návštevy Cena Benefit Systems Slovakia
(bez DPH) v EUR

Beachvolejbalové ihrisko 60 min 1,75€

Bedminton 60 min 4,50€

Lezecká stena 60 min 2,50€

Krytá plaváreň 90 min 4,20€

Stolný tenis 60 min 3,50€

Čl. II.
Sankcionované aktivity

1. Partner  je povinný zaplatiť  Benefit  Systems Slovakia  zmluvnú pokutu  vo výške 38 EUR (pre  každý jednotlivý  prípad
porušenia), ak Partner:
a) poruší povinnosť overiť totožnosť Užívateľa (Držiteľa) resp. Doklad totožnosti podľa Zmluvy; alebo  
b) nenačíta  Vstup Užívateľa  (Držiteľa)  do  systému alebo nezaznamená Vstup (Návštevu)  v prípade poruchy Snímača

čiarových kódov do Núdzového (Pohotovostného) formulára ešte pred využitím služby v Objekte (Zariadení); alebo
c) Partner bezodkladne nekontaktuje Benefit Systems Slovakia ak nájde v Objekte (Zariadení) alebo jeho okolí stratenú

Kartu (t.j.) kartu MultiSport,  a to najneskôr do 8 hodín od načítania posledného Vstupu (Návštevy) na túto kartu
MultiSport  prostredníctvom  Snímača  čiarových  kódov  alebo  najneskôr  do  12.00  hod.  nasledujúceho  dňa  od
zaznamenania posledného Vstupu (Návštevy) do Núdzového (Pohotovostného) formulára; alebo

d) vyúčtuje Benefit Systems Slovakia nevyužité rezervácie Užívateľa (Držiteľa); alebo 
e) požaduje od Užívateľa (Držiteľa) doplatok k zmluvným aktivitám (to neplatí ak je výslovne s Partnerom dohodnuté

inak na vybrané typy aktivít ako bazén, aquapark, sauna, wellness); alebo 
f) zaznamená  alebo  načíta  Vstup  (Návštevu),  ktorý  nie  je  Užívateľom  (Držiteľom)  reálne  v Objekte  (Zariadení)

uskutočnený alebo sa o načítanie takého vstupu/návštevy pokúsi; alebo
g) zaznamená alebo načíta drahšiu aktivitu ako tú, ktorú Užívateľ (Držiteľ) čerpal; alebo 



h) zaznamená alebo načíta Vstup (Návštevu) za osoby, ktoré sú členmi jeho najbližšej rodiny, tj. manžel, manželka, druh,
družka, deti, súrodenci, rodičia a/alebo zamestnanci, personál a tréneri, prípadne svoj vlastný Vstup (Návštevu) ak
Partner je fyzickou osobou.

2. Benefit Systems Slovakia je oprávnený svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 tohto Dodatku
započítať voči pohľadávke Partnera na zaplatenie odmeny podľa Zmluvy. 

3. Právo  Benefit  Systems  Slovakia  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nevylučuje  jej  právo  na  náhradu  škody  v  rozsahu
prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

4. Partner nemá nárok na úhradu ceny za tie Vstupy (Návštevy), pri ktorých došlo k porušeniu povinností podľa bodu 1 tohto
Dodatku. Pokiaľ cena za také Vstupy (Návštevy) bola už zo strany Benefit Systems Slovakia uhradená, túto je Partner
povinný Benefit Systems Slovakia vrátiť. 

5. Tento článok Dodatku nahrádza doterajšie ustanovenia Zmluvy upravujúce zmluvnú pokutu (ak boli dohodnuté).  

Čl. III.
Pokiaľ Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak (napríklad kedy postačuje oznámenie a pod.), Zmluvu je možné meniť
alebo  dopĺňať písomnou  dohodou  Zmluvných  strán,  a  to  formou  písomných  dodatkov  podpísaných  všetkými Zmluvnými
stranami v listinnej podobe alebo elektronickou formou  prostredníctvom platformy umožňujúcej elektronické podpisovanie
dokumentov ako napr. Signi, či tomu obdobné alebo nahradzujúce spôsoby. 

Čl. IV. 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 1.4.2022 
2. Ostatné ustanovenia Prílohy č. 1, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zneniu Dodatku porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak

čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

   

......................................................... .........................................................
Benefit Systems Slovakia  Partner
Juraj Kosáč, konateľ Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

.........................................................
Benefit Systems Slovakia  
Marcel Held, konateľ 

V Malackách dňa 29.03.2022

V Bratislave dňa 29.03.2022

V Bratislave dňa 29.03.2022
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