
Zmluva o spolupráci  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 medzi 

 

 

Objednávateľ:  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

                           Námestie 1. mája 53/4 

                           903 01 Senec 

                           IČO: 44 537 476 

                           zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                           oddiel: Sro, vložka číslo: 56029/B 

                           zastúpená: .Mgr.Nadežda Kostková, konateľ  

                   

                           (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:                WAVE LINE s.r.o. 

                                   Andreja Sládkoviča 8 

                                   903 01 Senec 

                                   IČO: 44 047 126 

                                   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                                   oddiel: Sro, vložka číslo: 51312/B 

                                   zastúpená: Marek Šmihel, konateľ 

 

                           (ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Objednávateľ je obchodná spoločnosť, ktorej 100 % vlastníkom je Mesto Senec. 

Objednávateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti je okrem iných činností aj správcom 

rekreačnej lokality Slnečné jazerá v Senci. 

2. Dodávateľ je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je okrem iného 

aj  poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu a služieb, 

prevádzkovania zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a prevádzkovanie 

športových zariadení. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie ekonomického, technického poradenstva a 

konzultačných služieb pre objednávateľa pri jeho podnikateľskej činnosti v nižšie 

uvedených otázkach v súvislosti s jeho podnikaním a zabezpečiť  služby uvedené 

v bode 2 tohto článku. 

2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi ekonomické, technické 

poradenstvo a služby spojené s prevádzkovaním rekreačnej lokality Slnečné jazerá 

v Senci, a to najmä: 
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➢ Poradenstvo k , poskytovanej úroveni služieb, čistoty, údržby, efektívnosti a 

celkového  chodu rekreačnej lokality Slnečné jazerá v Senci za účelom dosahovania 

zisku pri prevádzke rekreačnej lokality objednávateľom, 

➢ Objednávanie tovaru od dodávateľov, jeho oceňovanie a zadávanie do systému 

objednávateľa, 

➢ Kontrolovanie fyzického stavu zásob na sklade, 

➢ Riešenie reklamácií, problémových a neštandardných situácií, 

➢ Zabezpečenie chodu karavanového a stanového kempu, 

➢ Zabezpečenie správneho fungovania zložiek, Strážna bezpečnostná služba, Zdravotná 

záchranná služba ,Vodná záchranná služba  

v rozsahu a za podmienok určených v tejto zmluve sa objednávateľ zaväzuje za to a 

uhrádzať dodávateľovi odmenu podľa článku IV tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb v súlade s touto zmluvou a so 

zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

2. Dodávateľ je povinný postupovať pri poskytovaní poradenstva pre objednávateľa  

s vynaložením potrebnej odbornej starostlivosti a dôsledne využívať všetky prostriedky a 

uplatňovať v záujme objednávateľa všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za 

prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných služieb. 

3. Dodávateľ je povinný počas doby trvania tejto zmluvy pri poskytovaní služieb postupovať 

tak, aby nedochádzalo jeho konaním ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a 

životnom prostredí. 

4. Dodávateľ je povinný poskytovať služby tak, aby vždy boli chránené práva a oprávnené 

záujmy objednávateľa a pri tom sa riadiť pokynmi objednávateľa. Pokiaľ sú pokyny 

objednávateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi 

dodávateľ viazaný a o tejto skutočnosti objednávateľa vhodným spôsobom poučí. 

5. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa, a ktoré sa dodávateľovi stali známe 

v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy. 

6. Dodávateľ sa môže od pokynov objednávateľa odchýliť, len pokiaľ nie je možné včas získať 

súhlas objednávateľa. Takéto odchýlenie nie je možné, pokiaľ ho objednávateľ výslovne 

zakáže. 

7. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa všetky dokumenty a informácie, ktoré 

sú potrebné pre riadne poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy a objednávateľ je povinný 

mu ich bezodkladne poskytnúť.  

8. Dodávateľ je povinný archivovať spôsobom stanoveným objednávateľom všetky 

dokumenty, ktoré vzniknú pri poskytovaní služieb a kedykoľvek ich sprístupniť 

objednávateľovi. 

9. Po skončení trvania tejto zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi všetky 

dokumenty uvedené v ods. 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy, ktoré má dodávateľ u seba 

z titulu plnenia tejto zmluvy ku dňu skončenia zmluvy. 

10. Dodávateľ vykonáva činnosť podľa tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá 

objednávateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia akejkoľvek 
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povinnosti dodávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v dôsledku poskytnutia 

neodborných služieb. 

11. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek 

súčinnosť, ktorá je zo strany objednávateľa potrebná pre riadne plnenie predmetu tejto 

zmluvy dodávateľom najmä mu poskytnúť všetky dokumenty a informácie potrebné pre 

riadne poskytovanie poradenstva podľa tejto zmluvy.    

12. Objednávateľ je povinný na žiadosť dodávateľa dať bezodkladne svoje stanovisko 

k návrhom dodávateľa na odchýlenie sa od príkazov objednávateľa, pokiaľ tento takúto 

žiadosť objednávateľovi predložil.  

13. Objednávateľ je povinný uhrádzať dodávateľovi odmenu za výkon činností podľa tejto 

zmluvy v súlade s článkom IV tejto zmluvy. 

Pri nedodržaní podmienok stanovených touto Zmluvou zo strany dodávateľa, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutú vo výške 300 eur(slovom: tristo eur), a to za každý 

jednotlivý prípad porušenia tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IV 

Odmena a spôsob jej uhrádzania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať dodávateľovi za poskytnuté 

služby mesačnú odmenu vo výške 900 ,- € (slovom deväťsto eur) bez DPH. 

2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi odmenu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom, ktorú je dodávateľ povinný vystaviť do 10 kalendárnych 

dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. Objednávateľ je povinný 

odmenu uhradiť na účet dodávateľa č. SK08 1100 0000 0026 2985 7182, vedený v Tatra 

banke a.s., a to najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia  faktúry dodávateľom. 

3. Dodávateľ je platcom DPH, a preto k odmene podľa ods. 1 tohto článku zmluvy bude 

účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty. 

4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odmeny podľa odseku 1 tohto článku 

zmluvy je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške    

0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.  

 

 

Článok V 

Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená vypovedať, a to aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany 

sa dohodli, že ak si druhá zmluvná strana výpoveď neprevezme a ani si ju nevyzdvihne do 

troch dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň jej 

doručenia, a to i v prípade, že sa druhá zmluvná strana o jej uložení nedozvedela. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné skončiť aj písomnou dohodou oboch 

zmluvných strán. V takomto prípade zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode a pokiaľ 

takýto deň v dohode uvedený nie je, zaniká táto zmluva dňom podpísania dohody oboma 

zmluvnými stranami. 
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Článok VI 

Mlčanlivosť 

 

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

a informáciách, ktoré im boli druhou zmluvnou stranou poskytnuté, alebo o ktorých sa 

dozvedeli pri plnení predmetu tejto zmluvy. Tieto skutočnosti a informácie žiadna zo 

zmluvných strán neprezradí tretím osobám a ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre 

svoje potreby, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Porušenie 

tejto povinnosti zakladá zodpovednosť zmluvnej strany, ktorá poruší záväzok mlčanlivosti  

za prípadnú škodu, ktorá by mohla v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti vzniknúť 

druhej zmluvnej strane.    

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

V Senci, dňa .............. 

 

 

Objednávateľ:                                                                 Dodávateľ: 

 

 

 
 

 

...............................................................                         ...............................................................  

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.                                           WAVE LINE s.r.o. 

          Mgr.Nadežda Kostková                                                    Marek Šmihel 

                    konateľ                                                                             konateľ 

 

 


