
 
 

 
              
 

Vojenský technický a skúšobný ústav 
ZÁHORIE 

 

 
 
 

ZMLUVA   O  POSKYTNUTÍ   SLUŽBY 
č. VTSÚ-12-11/2011 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:          ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE 
Sídlo:                          Trnava 
Zastúpený:   Mgr. Ivan Mizera,  prezident klubu 
IČO:    34003819 
Bankové spojenie :      Slovenská sporiteľňa a.s. Trnava 
Číslo účtu :                  0045548707/0900 
Tel.:     0961 102 821 
(ďalej len   „objednávateľ“) 
                                                               
                                                                          a 
 
Poskytovateľ  Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie  
Sídlo :                          Záhorie, 905 24 Záhorie ( vojenský obvod ) 
Registrovaný: Rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom obrany SR 

Rozhodnutím Č.p.:SEFIM-60-2/2007 zo dňa 11. januára 2007, 
Dodatok č.3.  

Zastúpený:  Ing. František Petráš, riaditeľ                          
Vybavuje:  JUDr. Štefan Makovník, právny poradca 
IČO:                           00800902 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                  7000273625/8180 
Tel.:                            034/6514296 
Fax:                             034/6970855 
E-mail:  makovnik@vtsu.sk   
(ďalej len  „VTSÚ Zýhorie alebo  „poskytovateľ“) 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o poskytnutí služby podľa  § 262 a nasl. a § 269 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka: 

 
Článok II. 

Úvodné ustanovenie 
 

      Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, 
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a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 
zapísanému v príslušnom registri. 
 

Článok III. 
Predmet a účel zmluvy 

 
3.1. Predmetom a účelom  tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť 

objednávateľovi službu – organizovať, riadiť, zabezpečiť a koordinovať priebeh 
streleckých podujatí, konaných v priestoroch VTSÚ Záhorie, organizovaných  
objednávateľom v rozsahu,  podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve. 

 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu v zmysle 

v článku V. bodu 5.1. tejto zmluvy. 
 

Článok IV. 
  Miesto a čas  plnenia 

 
4.1.  Miestom plnenia poskytovateľa  sú vyhradené  priestory a objekty  VTSÚ Záhorie. 
 
4.2. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  službu  v  rozsahu  uvedenom  v  článku III., 

bode 3.1. v termínoch: 26.2.2011, 26.3.2011, 16.4.2011, 30.4.2011, 14.5.2011, 
28.5.2011, 25.6.2011, 3.9.2011, 8.10.2011,22.10.2011 a  4.11.2011. V prípade 
poskytnutia služby v inom termíne bude upravené dodatkom tejto zmluvy. 

 
4.3. Ak nebude splnený predmet zmluvy zo strany poskytovateľa v dohodnutom termíne 

z dôvodu nepriaznivého počasia, alebo plnenia úloh poskytovateľa zadaných jeho 
zriaďovateľom, nepovažuje sa to za neplnenie zmluvy. V takomto prípade bude formou 
dodatku k zmluve stanovený ďalší termín plnenia odsúhlasený obidvomi zmluvnými 
stranami. 

Článok V. 
 Platobné podmienky a cena 

 
5.1. Cena za poskytnutie priestorov a personálu bola stanovená dohodou obidvoch 

zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 
xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Tento článok 
sa v súlade s článkom XII., bodom 12.8. sa nezverejňuje. 

 
5.2. V prípade, ak objednávateľ požiada poskytovateľa o poskytnutie služieb nad rámec 

dohodnutý v tejto zmluve, bude cena medzi objednávateľom a poskytovateľom 
dohodnutá formou písomného dodatku k tejto zmluve, alebo samostatnou zmluvou. 
V prípade obmedzenia rozsahu služby, bude cena znížená primerane podľa 
skutočne poskytnutej služby. 

 
5.3.   Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude cena vyfakturovaná po každom 

čiastkovom plnení  predmetu zmluvy v termínoch  podľa článku IV., bodu  4.2. na 
základe prezenčnej listiny z podujatia. 

 
5.4.   Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu jej  vystavenia. 
 
5.5.   V prípade omeškania  objednávateľa s úhradou faktúry,  poskytovateľ uplatní voči 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.    
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Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu,  zmluvná pokuta 

 
6.1. Objednávateľ zodpovedá  v plnom rozsahu za škodu spôsobenú osobami zúčastnenými 

na podujatí organizovanom objednávateľom zo strany objednávateľa a taktiež za škodu, 
ktorá  vznikla v príčinnej súvislosti s podujatím, pokiaľ táto nevznikla zanedbaním 
povinností poskytovateľa alebo jeho nedbalosťou. 

 
6.2. Pokiaľ vznikla poskytovateľovi   škoda   zapríčinená   objednávateľom,  je objednávateľ 

povinný  škodu  nahradiť.   
 
6.3.. Zmluvná strana, ktorá  porušila povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu je 

povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Svojej zodpovednosti sa zbaví 
v takom prípade, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť.  

 
6.4. Žiadna  zo  zmluvných  strán  nie   je   zodpovedná   za   nesplnenie svojich  povinností 

uvedených  tejto  zmluve z  dôvodu  zásahu  vyššej  moci  (z  dôvodu  živelnej pohromy, 
prekážky právnej povahy t.j. zákazu plnenia, ktorý vyplýva priamo zo zákona, alebo 
z úradného rozhodnutia vykonaného na základe  zákona  napr.  zrušenia  zmluvnej   
strany,  zmeny   organizačného   štatútu  zmluvnej   strany,   predčasného  odstúpenia  
od zmluvy  nezapríčineného zmluvnými stranami a pod. ). 

 
6.5.  V prípade neplnenia záväzkov počas poskytnutia služby vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

ktoré boli zapríčinené poskytovateľom,  môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške škody, ktorá vznikla  objednávateľovi. Škodu je objednávateľ povinný preukázať. 

 
Článok VII. 

  Povinnosti objednávateľa 
 
7.1. Objednávateľ je povinný  odovzdať poskytovateľovi  potrebné informácie súvisiace     

s poskytnutím služby včas a v potrebnom rozsahu najneskôr pred poskytnutím služby. 
 
7.2. Objednávateľ zabezpečí všetok potrebný materiál a prostriedky súvisiace s poskytnutím 

služby  na vlastné náklady.  
 
7.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vlastný  zdravotný dozor počas konania podujatia.  
 
7.4. Objednávateľ je povinný po skončení podujatia uviesť celý areál do pôvodného stavu. 
 
7.5.  Objednávateľ  a osoby zúčastnené na streleckých podujatiach zo strany objednávateľa sú 

povinní rešpektovať Bezpečnostné smernice a Požiarny štatút VTSÚ Záhorie, s ktorými 
ich  poskytovateľ oboznámi. 

 
7.6. Objednávateľ a osoby zúčastnené na  streleckých podujatiach zo strany objednávateľa 

sú povinní  po celú dobu poskytovania služby rešpektovať pokyny odborného dozoru  a  
riadiacich pracovníkov VTSÚ Záhorie. 

 
7.7.   Objednávateľ je povinný  zaplatiť cenu za  poskytnutie služby. 
 

Článok VIII. 
Povinnosti  a práva poskytovateľa 

 
8.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť  prípravu priestorov  a personál potrebný pre 

plnenie predmetu zmluvy podľa článku III., bodu 3.1. tejto zmluvy.  
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8.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť priestory, objekty a koordináciu činnosti k splneniu 
predmetu zmluvy podľa článku III. bodu 3.1. tejto zmluvy.  

 
8.3.  Poskytovateľ   je   povinný  oboznámiť  objednávateľa  s  Bezpečnostnými   smernicami      
         a Požiarnym štatútom VTSÚ Záhorie. 
 
8.4.   Poskytovateľ  je   povinný  objednávateľovi   vyhradiť  a odovzdať priestory  a   objekty  
          určené na plnenie predmetu zmluvy.  
 
8.5.   Poskytovateľ     zabezpečí     operatívne    kontrolu    a   odborný   dozor   pre    splnenie    
         predmetu  zmluvy. 
 
8.6. Poskytovateľ po ukončení činnosti objednávateľa je povinný prevziať priestory 

a objekty   v ktorých bolo vykonané podujatie.. 
 
8.7.  Poskytovateľ   si   vyhradzuje   právo   prioritne   plniť   odborné   úlohy   zadané  svojim  
         zriaďovateľom.  
 

Článok IX. 
Obdobie trvania, vypovedanie a zánik zmluvy 

 
9.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle článku  IV., bodu 4.2. tejto zmluvy. 
 
9.2.  Poskytovateľ má právo   jednostranne vypovedať zmluvu v prípade, ak sa vyskytnú  

zákonné obmedzenia t.j. zákaz plnenia, ktorý vyplýva priamo zo zákona, alebo  
z úradného rozhodnutia vykonaného na základe  zákona  napr.  zrušenia  zmluvnej 
strany,  zmeny   organizačného   štatútu  zmluvnej   strany,   alebo prioritného plnenia 
úloh zadaných poskytovateľovi jeho  zriaďovateľom  a pod. . 

 
9.3.   Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán. 

 
 

Článok X. 
Aktualizácia 

 
          Zmluva bude aktualizovaná dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami 
tak,  aby zodpovedala podmienkam v danom období. 
 
 

Článok XI. 
Ostatné dojednania 

 
11.1. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom 

poskytovanej služby, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 
nevyhnutné k realizácii služby a  že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k poskytnutiu služby nevyhnutné. 

 
11.2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré 

mu dal objednávateľ v prípade, ak objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak poskytovateľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
11.3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán. 

 






