
Z M L U V A 

o       p o s k y t o v a n í     v o d n e j      z á c h r a n n e j     s l u ž b y 

uzavretá podľa § 269 ods. 2, Obchodného zákonníka medzi zmluvnými  stranami 

 

Objednávateľ:                                    Mestská časť Bratislava – Petržalka 

Sídlo:                                                    Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

V zastúpení:                                         Ing. Vladimír Bajan, starosta 

IČO:                                                     00 603 201 

DIČ:                                                     2020936643 

Bankové spojenie:                               Prima Banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                                                 SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

(ďalej len objednávateľ) 

a 

 

Poskytovateľ:                                   Spolok ochrancov vody Octopus 

Sídlo:                                                  Veternicova 1, 841 05 Bratislava 

Zastúpený:                                          Ing. Tomáš Rácz 

IČO:                                                   31749933 

DIČ:                                                   2020985736 

Bankové spojenie:                             Slovenská sporiteľňa 

IBAN:                                                SK93 0900 0000 0000 1146 7706  

Zapísaný v živnostenskom registri:   VV / 1 – 900 /  90 – 12095-7 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

                                                                        Článok I 

                                                                 Predmet zmluvy. 

1. Predmetom zmluvy je kompletné zabezpečenie vodnej záchrannej služby na jazere Veľký 

Draždiak v Bratislave-Petržalke, a to aktívne na západnom brehu jazera Veľký Draždiak 

a pasívne vykonávanej v celom areáli tohto jazera.  

 

2. Poskytovanie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti návštevníkom jazera Veľký Draždiak. 

 

                                                                          Článok II 

                                                                     Čas  plnenia. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 27.06.2018  do  31.08.2019. Poskytovateľ bude 

predmetnú službu poskytovať v časovom období od 27.06.2018 do 31.08.2018 a od 

27.06.2019 do 31.08.2019.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet zmluvy nepretržite aj v sobotu, nedeľu a 

sviatok, v čase od 10:00 h do 19:00 h denne. 

 

                                                                    Článok III 

                                                       Cena a platobné podmienky. 

1. Cena za služby uvedené v Čl. I. tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán na 

základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a to vo výške 19 980 €, doloženou cenovou kalkuláciou spracovanou 

poskytovateľom, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Poskytovateľ nie je platcom 

DPH. 

 

2. Poskytovateľ služby je povinný do piatich dní po ukončení mesiaca vystaviť faktúru so 

všetkými náležitosťami. Splatnosť daňového dokladu – faktúry, je 14 dní od jej doručenia 

objednávateľovi.                                                    

              

 



   

 

Článok IV 

                                                     Práva a povinnosti zmluvných strán. 

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu vykonať zásah na záchranu života, príp. ochrany zdravia osoby, 

ktorá je v nebezpečenstve utopenia, či iného zdravotného poškodenia  v danom priestore, 

b) bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu zabezpečiť prepravu osoby, ak si to 

vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia, 

ktorá je schopná poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť, 

c) vyhotoviť písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať lekárovi pri prevzatí 

osoby v zdravotníckom zariadení, alebo osobe, ktorej bola poskytnutá neodkladná 

zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak táto osoba nebola prepravená 

do nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia, 

d) tento záznam musí obsahovať: 

a) miesto a čas vykonania zásahul 

b) osobné údaje, ak identifikácia nie je možná potom tieto údaje: 

i. pohlavie, 

ii. odhad veku, 

iii. odhad výšky, 

iv. odhad hmotnosti, 

v. popis postavy, 

vi. farba vlasov, 

vii. zvláštne znamenia, ak sú zjavné, 

c) zhodnotenie zdravotného stavu osoby, 

d) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

postihnutej osobe, 

e) viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania 

zásahu, 

f) viesť denník záznamov z každého dňa zmluvného termínu so záznamom činnosti 

záchranárskej hliadky a s ich popisom pod záznamom činnosti, 

e) predmetné služby bude zabezpečovať dvomi vyškolenými pracovníkmi VZS, prepojením 

na Integrovaný záchranný systém (IZS), záchranným člnom VZS a  záchranárskym 

výstrojom, 

f) viditeľne označiť stanovište VZS, viesť evidenciu o jednotlivých zásahoch a počet 

zásahov so stručným popisom udalosti 1x mesačne predkladať objednávateľovi spolu 

s faktúrou.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) v lehote splatnosti uhrádzať poskytovateľovi služieb vystavené faktúry, 

b) vykonávať nepravidelnú kontrolu poskytovania služieb poskytovateľom, 

c) v súčinnosti s poskytovateľom vybrať miesto pre stanovisko VZS. 

 

Článok V 

Ukončenie a doručenie zmluvy 

1. Zmluvný vzťah sa môže ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia povinností uvedených v čl. IV tejto  

zmluvy. 

 

2.   Písomné oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu sa doručí druhej zmluvnej strane 

a platí od nasledujúceho dňa po doručení. 

 

 



   

 

Článok VI 

Zodpovednosť za škodu. 

1. V prípade porušenia povinností zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná 

nahradiť škodu spôsobenú druhej strane, s výnimkou, že porušenie povinností bolo 

preukázateľne spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 

2. Poskytovateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú jeho činnosťou 

resp. nečinnosťou pri zabezpečovaní služieb podľa Čl. I. tejto zmluvy. 

 

Článok VII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia. 

1. Zmluva vstupuje do platnosti v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

zmluva nadobúda deň po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa 

(www.petrzalka.sk). Podpisom zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že budú plniť 

dohodnuté podmienky. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť 

len v písomnej forme a to dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany doručujú všetky písomnosti podľa tejto zmluvy na adresu zmluvnej 

strany určenú v záhlaví tejto zmluvy pri označení zmluvných strán. V prípade, ak sa 

zásielku doručenú na takto uvedenú adresu nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za 

doručenú dňom, kedy sa zásielka vrátila strane, ktorá ju doručuje, aj keď sa druhá 

zmluvná strana o tom nedozvedela.  

3. Otázky, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých poskytovateľ dostane 2 

vyhotovenia a objednávateľ 4 vyhotovenia. 

5. Na znak súhlasu, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, jasne a zrozumiteľne, bez 

akýchkoľvek jednostranných výhod, potvrdzujú túto skutočnosť oprávnení zástupcovia 

oboch zmluvných strán svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa 6.4. 2018          

 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Bajan, starosta                                                          Ing. Tomáš Rácz 

           

 

http://www.petrzalka.sk/

