
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka

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

Č1.1
Zmluvné strany

Dodávateľ:

Meno: Mestské športové kluby
Pov. Bystrica s.r.o.
Športová hala, sídl. SNP 2549
01701 Považská Bystrica
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Pov. Bystrica
Číslo účtu: 2831768001/5600
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č.3162/R
V zastúpení: Ing. Ľubomír Kubovič - konatel'

IČO : 31 637655
DIČ : 2020440488
IČ DPH: SK2020440488

Objednávateľ:

Škola: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Adresa: 01816 Domaniža 103

Zastúpená: Mgr. Naďa Kováčiková

IČO: JC12.S!14
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Čl. II.
Predmet

Dodávatel' sa zaväzuje, že pre objednávatel'a poskytne plavecký výcvik pre žiakov základnej školy
na krytej plavárni v Považskej Bystrici v počte 15 hodín.
Ciel'om základného plaveckého výcviku je odstrániť strach z vody formou hier, zvládnuť
ponáranie, love nie predmetov, skoky, splývanie v plytkej vode, zvládnuť základné plavecké
zručnosti a tiež docieliť, aby žiak po skončení 15-hodinového výcviku preplával I'ubovol'ným
spôsobom niekol'ko metrov.
Ciel'om zdokonal'ovacieho plaveckého výcviku je posilnenie zdravia, zvýšenie telesnej zdatnosti
u žiakov, zdokonalenie plaveckých spôsobov.
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Čl. III.
Cena

Cena plaveckého výcviku v objeme 15 hodín je 20 € za žiaka.
Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť dodávatel'ovi dohodnutú cenu v deň skončenia plaveckého
výcviku.



Čl. IV.
Termín a miesto plnenia

Dodávatel' vykoná plavecký výcvik v termíne od 24.9.2012 do 28.9.2012 v čase od 8.00 do 11.00
hod. na Krytej plavárni v Považskej Bystrici.

Čl. V.
Zmena a zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meniť, alebo ju zrušiť, a to na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Za priebeh tréningového procesu a bezpečnosť pri bazéne a v bazéne zodpovedajú tréneri,
v čase prestávky vykonáva dozor nad žiakmi zodpovedný učitel' v šatni.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zúčastnených strán.
3. Na vzťahy neupravené týmito pokynmi sa primerane použijú príslušné ustanovenia

Obchodného zákonníka.
4. Zúčastnené strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich

slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
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V Považskej Bystrici, dňa 7.9.2012

zÁKLADNÁ ŠKOLA
DOMANIŽA 103

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY
POVAZSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
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objednávatel' dodávateľ


