
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ A ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB 

uzatvorená v zmysle zákona č. 544/2002 medzi: 

Záhradnícke a rekreačné služby, príspevková organizácia 

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

Zastúpenie: Mgr. Ivan Šabo, poverený vedením organizácie 

IČO: 00183075 

DIČ: 2020459221 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 4017189020/7500 

(ďalej ZAaRES) 

a 

Horská služba Kremnické vrchy, občianske združenie 

Záchranná stanica HS, Partizánska dolina 533/25, 967 01 Kremnica 

Zastúpenie: Ing. Norbert švanda, predseda oblasti Kremnické vrchy 

IČO: 

DIČ : 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

42302056 

2023599160 

( ďalej HS KV) 

I. Predmet zmluvy

Táto zmluva vymedzuje dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán pri činnosti zmluvných strán, najma 
v zmysle § 8 Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe. 

II. Závazky zmluvných strán

HS KV na základe tejto zmluvy sa zavazuje: 

1. Zabezpečit' pri úrazoch na turistickej bežeckej lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zraneným osobám
odborne spélsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne predlekárska pomoc a základné ošetrenie do
uskutočnenia ďalšieho transportu.

2. Upozorňovat' na nedostatky na turistickej bežeckej lyžiarskej trati podfa § 4 odst. 1 písm. b), § 5 odseku
1. písmeno e) a tiež § 8 odst. 1, písm. a), b), c) Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe.

4. Predložiť prevádzkovatefovi beže<;:kých tratí rozdef ovník služieb svojich členov na zirnnú sezónu
2019/2020 v termíne do začiatku dece. nbra 2019.

5. Členovia HS KV spracúvajú záznamy o úrazoch na lyžiarskych bežeckých tratiach.



ZAaRES na základe tejto zmluvy: 

Poskytne HS KV do užívania snežný skúter a phm do tohto skútra. 

III. Dohodnuté podmienky

1. HS KV zabezpečí víkendové denné služby v lyžiarskom stredisku na Králikoch (sobota, nedera,
sviatky) v trvaní zimnej sezóny 2019/2020, podf a rozpisu služieb (viď príloha). Poskytnuté zariadenie
bude využívané na záchrannú a pátraciu činnosť, prípadne na asistenciu pri športových podujatiach
v Kremnických vrchoch.

IV. Osobitné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia prevádzky v zimnej sezóne 2019/2020.
Jej vypovedanie je možné písomne „ d6vodu neplnenia závazkov.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane dva exempláre.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dňa: .......... Q.t::lt-:.ln,,. 

Ing@a 
predseda HS Kremnické vrchy 

Dňa: .......... n.L:.\2.:.ZDl9. .. 


