
Zmluva o poskytovaní odbornej prvej pomoci 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 Odberateľ 

a 

 

Dodávateľom: JM Rescue s.r.o. 
   Janka Jesenského 10, 903 01 Senec 

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 128825/B 

V zastúpení: Juraj Maťaš, konateľ 

IČO: 51 722 313, DIČ: 2120777263 

ďalej ako Dodávateľ 
 

Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania odbornej prvej pomoci počas letnej 

turistickej sezóny pre areál Slnečných jazier v Senci kvalifikovanými zdravotníckymi 

pracovníkmi s príslušným vybavením a technikou a špeciálnym zdravotníckym materiálom 

v súlade s internými pokynmi dodávateľa. 

2. Dodávateľ zabezpečí pristavenie sanitného vozidla Ambulancia, vybaveného transportnými 

a fixačnými prostriedkami. 

3. Dodávateľ zabezpečí na výkon zmluvy pracovníkov, ktorí spĺňajú odbornosť: vodič 

zdravotnícky záchranár, diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo zdravotná sestra so 

špecializáciou v odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo v anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť alebo sestra s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou na odd. JIS, 

OAIM, CPO, UP v ústavnom zariadení. 

 

Článok II 

Povinnosti dodávateľa 

 

1. Zabezpečiť dvoch kvalifikovaných zamestnancov podľa ustanovenia č. I. ods. 3 tejto 

zmluvy a sanitné vozidlo s príslušnou výbavou na každý deň od 10:00 do 18:00 hod. od 

1.7.2022 do 31.8.2022. 

2. V prípade neprevádzkového dňa bude službu zabezpečovať jeden záchranár s výbavou 

a s vozidlom Ambulancia. 

3. Priebežne dopĺňať potrebný materiál a vybavenie, vykonávať kontrolu pracovníkov. 

4. Poučiť pracovníkov o zásadách BOZP, pracovných povinnostiach a prevádzkovom 



poriadku areálu Slnečných jazier a prevádzkovom poriadku kempingov a bungalovov. 

5. Dodávateľ prehlasuje, že v čase podpisu zmluvy ako aj počas celej jej platnosti 

a účinnosti disponuje potrebným počtom personálu, ktorí spĺňajú požadovanú 

kvalifikáciu na výkon v súlade s čl. I ods. 3 tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Povinnosti odberateľa 

 

1. Poskytnúť bungalov pre zariadenie ambulancie s lôžkom, chladničkou a umývadlom. 

2. Rešpektovať pokyny pracovníkov dodávateľa v súvislosti s poskytovaním neodkladnej 

prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Článok IV 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za poskytnuté služby vo výške 13 700 EUR bez 

DPH za letnú sezónu od 1.7.2022 do 31.8.2022. 

2. Nie sme partnerom zdravotných poisťovní. 

3. Služby, ktoré nesúvisia s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou budú spoplatnené 

osobe, ktorej budú služby poskytnuté. 

4. Pri poškodení zdravia návštevníka, spôsobenom treťou osobou sa postupuje podľa 

platných noriem – uplatnením regresného konania voči takejto osobe. 

5. Dodávateľ vystaví faktúru po odsúhlasení výkonov poskytnutých v zmysle tejto zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Odberateľ uhradí faktúru do 7 dní od jej prevzatia. 

 

Článok V 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluva sa uzatvára na zabezpečenie predmetu zmluvy na letnú sezónu 2022 od 

1.7.2022 do 31.8.2022 (resp. podľa požiadaviek odberateľa). 

2. Pre vzťahy, ktoré táto zmluva nerieši, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú k spoločnému riešeniu škôd vzniknutých pri plnení 

predmetu zmluvy zavinením niektorej zo zmluvných strán a to v závislosti od miery 

zavinenia. 

4. V závislosti na prevádzkových podmienkach v areáli Slnečných jazier je možné 

dohodou zástupcov zmluvných strán ukončiť zabezpečenie a výkon predmetu zmluvy 

aj pred oficiálne plánovaným ukončením letnej turistickej sezóny. 

5. Zmluva je platná a účinná dňom uvedeným v tejto zmluve podpisom oboch zmluvných 

strán a účinná nasledujúci deň po jej zverejnení. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch. Pre každú zmluvnú stranu jeden. 

7. Odberateľ má právo podľa počasia odvolať, resp. zrušiť zabezpečenie služby 

dodávateľa, ktoré ohlási minimálne 24 hodín vopred. 

V Senci, dňa 28.3.2022 

 

 

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

Bc. Marek Šmihel 

odberateľ 

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

Juraj Maťaš 

dodávateľ 

 

Podpisy 


