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ZMLUVA 

O ZABEZPEČENÍ VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY 

 
Zmluvné strany: 
Objednávateľ:  Obec Liptovský Trnovec 

Sídlo:  03101 Liptovský Trnovec 160 

IČO:  00315541 

IČ DPH: SK2020427827 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 

IBAN:  SK16 0200 0000 3500 1972 1342 

Zastúpená:  Ing. Ľubomírom Hollým, zástupcom starostu obce 

 

(ďalej v texte len „Objednávateľ“) 

 
Poskytovateľ:    SČK, Územný spolok Liptov 

     Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK 

Sídlo:     Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš 

IČO:     0041670 

DIČ:     2020579385 

Bankové spojenie:   SLSP Liptovský Mikuláš 

IBAN:     SK88 0900 0000 0000 5671 7326 

Zastúpený:    Mgr. Marikou Kubíkovou - riaditeľkou ÚS SČK  

     Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš

     zastúpený Mgr. Jánom Kuskom - predsedom MS  

     VZS SČK Liptovský Mikuláš  

 
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“) 

 

I. Predmet zmluvy 

 

Objednávateľ týmto poveruje poskytovateľa, aby po vzájomnej dohode a na základe tejto 

zmluvy poskytoval služby vodnej záchrannej služby špecifikované touto zmluvou. 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie vodnej záchrannej služby (ďalej len VZS) v letnej 

sezóne 2022 vo vyznačenom priestore na pláži pri ATC Liptovský Trnovec (mimo 

vyznačeného priestoru je už kúpanie na vlastné nebezpečie). 

2. Zabezpečenie VZS pre obecnú požičovňu malých plavidiel ( 9 ks bicyklov) – 

prevádzkovateľa Miroslav Batiz – MIBA. 

3. Zabezpečenie VZS v prípade nutnosti na celej vodnej ploche Liptovská Mara – 

nepriaznivé poveternostné podmienky, technická závada plavidla, volanie o pomoc.   

 

 
II. Termín zabezpečenia VZS 

   

1. VZS bude zabezpečená v termíne od 17. júna 2022 do 4. septembra 2022 /vrátane/. 

2.    Dozor záchranárov VZS bude zabezpečený na pláži pri ATC Liptovský Trnovec v tomto  

rozsahu: 
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 a) v termíne od 17.06.2022 do 23.06.2022 na základe dohody s manažérkou plážového 

kúpaliska p.Petronelou Petříčkovou podľa poveternostných podmienok 

.......................................................................................................................2,5 záchranára 

 b) v termíne od 24.06.2022 do 04.09.2022 

 v prípade akéhokoľvek počasia.....................................................................2,5 záchranára 

3.  Pracovná doba plavčíkov je stanovená denne od 08.00 hod. do 19.00 hod.. 

 

 

III. Cena a zabezpečenie VZS 

 

1.  Cena za zabezpečenie VZS bola stanovená poskytovateľovi nasledovne : 

• cena za záchranára v termíne od 17.06. do 23.06................................135,00 €/deň/osoba 

• cena za záchranára v termíne od 24.06. do 04.09................................135,00 €/deň/osoba 

2.   Uvedená suma na zabezpečenie VZS je splatná na základe vystavených faktúr 

poskytovateľom v týchto termínoch vo výške: 

1. platba do 07.07.2022...................... podľa skutočne odpracovaných   

dní a počtu záchranárov (17.06. – 30.06.2022) 

                                    2. platba do 07.08.2022 ....................... 10 462,50 € 

3. platba do 10.09.2022.........................11 812,50 € 

 

3.   V zmluve je tiež zahrnutá úhrada za: 

• prípravu stanice VZS na letnú sezónu - kompletizácia  materiálu, vytýčenie priestoru 

pre VZS a jeho upratovanie, vytýčenie kúpaliska 

• používanie materiálu VZS v priebehu služieb na plážovom kúpalisku pri ATC Lipt. 

Trnovec a to: záchranárskej veslice, surfového plaváku, ďalekohľadu, vysielačiek, 

záchranárskych pásov, kolies, AED - defibrilátor 

o používanie záchranárskeho motorového člna a náklady spojené s prevádzkou 

o záchranné vozidlo s právom prednostnej jazdy, ktoré bude parkovať pri objekte 

VZS 

o poskytovanie prvej pomoci pre návštevníkov plážového kúpaliska pri ATC Lipt. 

Trnovec, každodenné upratovanie pláže v priestore spojenom 

bezprostredne s vyznačeným kúpaliskom. 

  

 
 

 

IV. Podmienky zmluvy 
 

1.  Členovia VZS sa zaväzujú vykonávať podľa Vzorových zásad VZS, časť IV. "Bezpečnosť 

prevádzky a VZS" a podľa vnútorných pokynov MS VZS SČK Lipt. Mikuláš. 

2.  Na stanici VZS bude viesť vedúci zmeny zošit dochádzky záchranárov a zdravotnej služby, 
spolu so záznamami o priebehu služieb. 

3.  Právo kontroly výkonu služby záchranárov VZS má manažérka ATC-Plážové kúpalisko, 

starosta obce, ktorí riešia eventuálne nedostatky vo výkone služby s vedúcim zmeny 

záchranárov VZS, alebo štatutárnym zástupcom p. Jánom Kuskom. Zoznam pracovníkov, 
ktorí sú oprávnení vykonávať kontrolu bude umiestnený v stanici VZS. 

4.  Obec Lipt. Trnovec zabezpečí priestory a stanicu pre výkon VZS spolu s potrebným 

vybavením podľa inventárneho zoznamu, ktorý je súčasťou zmluvy a plávajúce mólo na 

ukotvenie záchranného člna. Vytýčenie vonkajšieho priestoru pre výkon VZS bude určené 
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vedením ATC-Plážové kúpalisko. 

5.  V prípade výjazdu záchranného motorového člna z dôvodu nedisciplinovanosti rekreantov 

alebo technickej závady na ich plavidle, majú členovia VZS právo vyberať finančný 
poplatok podľa platných smerníc na úhradu nákladov spojených s prevádzkou člna. 

6.  V prípade poskytovania služieb VZS pre podnikateľov, firmy či organizácie, ktoré pôsobia 

na plážovom kúpalisku pri ATC Lipt. Trnovec, má MS VZS právo uzatvoriť       s nimi 

dohodu o poskytnutí služieb. 
S uvedenými subjektami nesmie byť uzavretá dohoda o poskytnutí služieb na služby 

uvedené v dohode medzi obcou Lipt. Trnovec a MS VZS Lipt. Mikuláš. 

7.  V priestore VZS budú v záujme ochrany materiálu prespávať iba službu konajúci 

záchranári, ktorí sa budú riadiť vnútornými pokynmi MS VZS SČK a budú rešpektovať 
nočný kľud v ATC. 

8.  Vozidlá členov VZS budú parkovať na vonkajšom parkovisku pri ATC. 

9.  Službukonajúci záchranári sa budú preukazovať vstupkou, ktorá im bude vystavená pri 

vstupe na plážové kúpalisko.   
10.  Pokiaľ sa stane, že ktorýkoľvek z členov MS SČK bez povolenia vedúcej ATC-Plážové 

kúpalisko vôjde s motorovým vozidlom do priestoru príjazdovej cesty k pláži, prípadne 

priamo k stanici VZS, zníži sa zmluvná cena o 50,00 EUR za každý takýto neoprávnený 

výjazd. 
11. Za neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy, porušenie podmienok zmluvy               a 

povinností vyplývajúcich z vnútorných pokynov MS VZS SČK zodpovedá vedúci zmeny. 

Neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy a porušenie disciplíny bude mať za 

následok zníženie zmluvnej ceny vždy o celodennú odmenu záchranára, /prípadne 
záchranárov/, ktorí porušili disciplínu. 

Za porušenie disciplíny sa považuje: 

· neoprávnené opustenie stanovišťa 

· požívanie alkoholických nápojov  počas služby 

· ničenie majetku obce zapríčinené nedbalým výkonom služby 

· nedodržiavanie nočného kľudu 

12. V prípade nedodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve je výpovedná lehota 

písomnou formou do 5 dní od doručenia. V prípade dohody oboch strán sa táto dohoda 
môže zrušiť ihneď po ich vzájomnom písomnom súhlase. 

 

 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý 

má platnosť originálu. Zmluvné strany dostanú po jednom rovnopise. 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve musia byť v písomnej forme podpísané 

obidvoma zmluvnými stranami. 
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V Liptovskom Trnovci dňa 03.06.2022 V Liptovskom Mikuláši dňa   

 

 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

    

     

 
________________     ___________________________ 

Ing. Ľubomír Hollý                Mgr. Marika Kubíková 

zástupca starostu obce     SČK, Územný spolok Liptov 

 

 

 

        

       Mgr. Ján Kuska 

       predseda Miestneho spolku SČK 

        


