
Zmluva o vykonaní korčuliarskeho výcviku

uzavretá podľa ustanovenia §269 a nasl. Zákona e. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad I 752/4 
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mgr. Rastislav Eliáš, riaditeľ školy 
37808699 
2021613011 
1641046054/0200

a

Dodávateľ:

Zapísaný:
IČO:

Korčulka n. o.
Pokryváč 3 1
026 01 Dolný Kubín

Obchodný Vestník Okresného úradu v Žiline č. J000852 
50 012 461

Zastúpený: Bc. Tomáš Lupták
Pokryváč 31 
026 01 Dolný Kubín

II.
Predmet Zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná/ zrealizuje korčuliarsky výcvik (výuku 
korčuľovania) pre jeho žiakov. Korčuliarsky výcvik bude vykonaný v priestoroch zimného 
štadióna v Dolnom Kubíne.
Korčuliarsky kurz budú vykonávať len kvalifikovaní inštruktori/tréneri.

III.
Cieľ korčuliarskeho výcviku

Cieľom kurzu je zoznámiť sa a adaptovať sa na zákonitosti prostredia na ľade, zvládnutie 
základných korčuliarskych zdatností -  podľa ŠVP pre základné školy .

IV.
Cena korčuliarskeho výcviku

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie korčuliarskeho výcviku zaplatiť dodávateľovi sumu 
1 euro za každého žiaka, za každú začatú hodinu kurzu.



Cena za korčuliarsky výcvik bude uhradená v hotovosti po skončení každej hodiny kurzu na 
základe prezenčnej listiny žiakov.

V.
Termín konania korčuliarskeho výcviku

Korčuliarsky výcvik bude vykonávaný

1. 4. 11.2019-8. 11.2019 od 10:00 do 11:15; triedy 2.A, 2.B a 2.C
2. 20.1.2020 - 24.1.2020 od 10:15 do 11:15; triedy 4.A a 4. C
3. 17.2.2020 - 21.2.2020 od 10:15 do 11:15; triedy 4. B a 4. D
4. 9. 3. 2020 - 13. 3. 2020 od 9:00 do 10:00; triedy 3. A, 3. B a 3. C
5. 16. 3. 2020 -  20. 3. 2020 od 9:00 do 10:00; triedy 1. A a 1. B
6. 16. 3. 2020-20. 3. 2020 od 10:15 do 11:15; triedy 1. C a 1. D

VI.
Zodpovednosť za bezpečnosť žiakov

Dodávateľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie žiakov počas ich pobytu na ľadovej 
ploche, to znamená iba na ľadovej ploche.
Objednávateľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie žiakov mimo ľadovej plochy, to 
znamená v ostatných priestoroch zimného štadióna

V i l .
Záverečné ustanovenia

Zmluvu možno meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne (aj bez udania dôvodu), 
výpovedná lehota je jedno mesačná a začne plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorý jeden obdrží objednávateľ a jeden 
dodávateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu podpísali.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán.
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