
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky 

Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka 

/zákona č. 513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov/ 

Čl. 1 Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

  Mestský podnik služieb Čadca 

  Podzávoz 284 

  022 01  Čadca 

  IČO: 00183326 

  Zastúpený: Pavol Latka, poverený riadením MPS 

Objednávateľ: 

  Základná škola Turzovka - Bukovina 

   Bukovina 305 

   023 54 Turzovka 

  IČO: 37812467 

  Zastúpený: Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa desať hodinový základný 

výcvik pre žiakov 4. roč. školy (spolu do 62 detí) na krytej plavárni v Čadci. 

Cieľom plaveckého výcviku je najmä priviesť detí k pozitívnemu vzťahu          k 

vode, k plávaniu, prípadne odstrániť strach z vody a plávania, pri pokročilejších 

žiakoch rozvinúť a zlepšiť plavecké návyky a pokúsiť sa docieliť, aby deti pri ukončení 

výcviku boli schopné preplávať niektorým zo štýlov niekoľko metrov. Metodika kurzu 

sa bude podriaďovať pozitívnemu prístupu k deťom, budú sa využívať rôzne formy 

pohybových a prípravných hier, aby žiaci prirodzeným            a radostným spôsobom 

vstrebávali základy plávania. Bližšie v prílohe Časovo-tematický plán výcviku. 

Čl. 3 Cena 

Cena plaveckého výcviku je 25,- € za žiaka. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu bezprostredne po 

skončení plaveckého výcviku, na základe dochádzky, ktorú si vedú jednotlivo 

dodávateľ (inštruktori) aj objednávateľ (zodpovední učitelia). 

Čl. 4 Termín 



Dodávateľ vykoná plavecký výcvik na Mestskej plavárni v Čadci v termíne: 

 pondelok až piatok 7. október až 11. október 2019, 

◦ v časoch od 9.00 do 11.00 hod. a od 11:00 – 13:00 hod. 

◦ príchod a vstup do priestorov vestibulu je o 9.00 hod., 

 v pondelok 09. 05 hod. a o 11:05 hod. – organizačné pokyny, 

otvorenie výcviku, 

◦ odchod do šatní o 09.10 hod. 

Čl. 5 Zmena a zrušenie zmluvy 

Zmluvu možno meniť alebo vypovedať len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán. 

Čl. 6 Záverečné ustanovenia 

 Za priebeh tréningového procesu a bezpečnosť na bazéne zodpovedajú 

tréneri. Dozor mimo bazéna (bufet, vestibul) vykonáva objednávateľ. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ (pedagogický dozor/sprievod) 

spolupracuje s trénermi pri zabezpečení dozoru pri vstupe detí do šatní a pri 

odchode z nich. 

 Po samostatnom súhlase objednávateľa môže dodávateľ použiť foto a video 

pre galérie oficiálnych webových stránok/sietí plavárne a mesta Čadca a to na 

základe rešpektovania vyjadrenia zákonných zástupcov žiakov ZŠ Turzovka 

uvedených v Súhlase dotknutej osoby. Foto a video dodávateľ po výcviku 

poskytne objednávateľovi. Bližšie aj v prílohe Organizačné pokyny. 

 Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo 

zmluvných strán. 

 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako 

prejav ich slobodnej vôle, túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

 

V Čadci dňa …................… 

 

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

   Pavol Latka        Mgr. Rastislav Bakajsa 


