
Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej a zdravotnej služby počas letnej 

turistickej sezóny 2022 na Slnečných jazerách 

 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, 

medzi 

                   

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

Námestie 1. mája 4 , 90301 Senec 

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 56029/B 

V zastúpení: Marek Šmihel, konateľ 

IČO: 44 537 476, IČ DPH: SK2022742293, DIČ: 2022742293  

Tel. č.: 02/4592 3324 

E-mail: scr@slnecnejazera.eu 

ďalej ako Objednávateľ 

 

a 

 

Dodávateľom: Karol Bednárik- Karey 

   Rybárska č. 5, 903 01 Senec 

   Č. ŽR 108-2421 

IČO: 17 497 779 

DIČ: 1220240947 

IČ DPH: SK 1020240947 

Bankové spojenie: SK94 5200 0000 0000 0056 3292 

ďalej ako Dodávateľ 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie vodnej záchrannej služby (ďalej len VZS) 

vykonávanej pracovníkmi dodávateľa, v priestoroch Slnečných jazier v Senci, ktoré 

spravuje objednávateľ. 

 

Článok II 

Podmienky zmluvy 

 

1. Dodávateľ zabezpečí potápačov a plavčíkov, ktorí absolvovali kurz záchranára, alebo 

výcvikový potápačský kurz min P* v tomto zložení: 

- vedúci VZS, v počte  1 

- potápač, záchranár, v počte  2 

- plavčík záchranár, v počte  7 

2. Riadenie, organizovanie a vykonávanie prevencie proti nehodám a úrazom v oblastiach 

určenej vodnej plochy a stanovíšť, ako i riadenie a organizovanie záchrannej akcie.   



3. Jednotné oblečenie a označovanie členov VZS, 

4. Vybavenie plavčíka kompletným výstrojom ABC, potápača kompletným potápačským 

výstrojom. 

5. Dodávateľ zodpovedá v plnej miere za prevzatý motorový čln a člny a za prípadné  jeho 

poškodenie. Uvedený materiál preberie vedúci VZS,  čo potvrdí svojim podpisom 

na odovzdávacom protokole.  

6. Odberateľ zabezpečí 1 motorový čln, 3 záchranné člny a služobné preukazy. 

Článok III 

Pracovná činnosť 

 

1. Pracovisko členov VZS sú Slnečné jazerá v Senci. Hlavné stanovisko je pristávacie 

mólo pred bunkou Piccard na južnej strane. Stanoviská sú rozmiestnené na južnej, 

severnej a severovýchodnej strane Slnečných jazier.  

2. Pracovná doba sa stanovuje podľa požiadaviek objednávateľa. 

3. Každú celú hodinu sa vykonáva kontrola spojenia.  

4. Konateľ objednávateľa a jeho zástupca má právo kontrolovať priebeh VZS a vzniknuté 

problémy riešiť s dodávateľom. 

5. Organizácia a vlastné riadenie záchrannej akcie: 

a. plavčík po zistení akejkoľvek mimoriadnej udalosti upovedomí vysielačkou 

hlavné stanovisko a službu konajúcu zdravotnú službu, 

b. zabezpečí príchod záchranárov, miesto akcie vyprázdni pomocou píšťalky, čím 

privolá plavčíkov z vedľajších stanovíšť a začne pátraciu akciu prístrojom ABC, 

c. vedúci VZS, dvaja potápači s použitím motorového člna najkratšou cestou 

dorazia na miesto akcie a začnú vlastnú činnosť, 

d. po nájdení postihnutého poskytnú prvú pomoc až do príchodu zdravotnej služby, 

e. po ukončení akcie vypracuje vedúci VZS správu o akcii a predloží ju 

odberateľovi.  

6. Pracovníci VZS vo výkone služby sú povinní prísne dodržiavať pracovnú dobu 

a obedňajšiu prestávku od 12:00 do 13.00 hod. tak, aby počas prestávky bolo stanovište 

zabezpečené jedným plavčíkom. 

7. VZS nezodpovedá za  prevádzkovanie vodných toboganov a požičovní vodných 

atrakcií.  

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za poskytované služby celkovú sumu za obdobie 

letnej turistickej sezóny 32 000,- € bez DPH v dvoch platbách: 

a. Prvá (1.) platba v hodnote 16 000,- € bez DPH splatná do 15.07.2022. 

b. Druhá (2.) platba v hodnote 16 000,- € bez DPH splatná do 15.08.2022. 

 

Článok V 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ má právo podľa počasia alebo iných podmienok upraviť dĺžku 

pracovného času a počet plavčíkov. 

 



Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu LTS 2022. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne po 

predchádzajúcom súhlase oboch strán. 

4. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia primerané ustanovenia zákona č. 

513/1991 Zb. obchodného zákonníka. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pre každého z účastníkov dve 

vyhotovenia. 

 

 

V Senci, dňa 28. 3. 2022 

 

 

 

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

Bc. Marek Šmihel 

odberateľ 

 

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

Karol Bednárik 

dodávateľ 

 

 

Podpisy 


