
 

Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 269 odst. 2  a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami 

 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

ODBERATEĽ 

Slovenská boxerská federácia (SBF) 

so sídlom:  Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava  

IČO: 317 44 621 

DIČ: 2020870555 

štatutárny zástupca ku dňu podpisu zmluvy: Tomáš Kovács, prezident SBF 

  

 

 

DODÁVATEĽ 

 
Box Club Stavbár Nitra 

Chrenovská 16 

949 01 NITRA 

IČO: 37859579 

Štatutárny zástupca ku dňu podpisu zmluvy: Ing. Tibor Hlavačka, konateľ BCS Nitra 

 

 

 

 

 

 

 



Článok  2 

Predmet zmluvy a záväzky 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie činnosti reprezentácie SR v boxe. BC Stavbár Nitra sa 

zaväzuje vytvorením podmienok (tréningové priestory, regenerácia, materiálna tréningové vybavenie) 

pre reprezentantov zaradených do Športového centra polície a ŠKP Bratislava. Taktiež sa zaväzuje 

zabezpečiť priestorové, materiálne a regeneračné prostriedky pre ostatných reprezentantov SR počas 

sústredení a zrazov konaných v klube BC Stavbár Nitra podľa vypracovaného reprezentačného plánu. 

Tréner BC Stavbár Nitra Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. je poverený riadením reprezentácie v týchto 

bodoch:  

- zodpovedá za tvorbu a realizáciu tréningových plánov 

- zúčastňuje sa reprezentačných podujatí, na ktoré ho nominuje VV SBF  

- tvorí nominácie na medzinárodné podujatia v kategórii mužov a staršieho dorastu 

- spolupracuje na tvorbe nominácií s trénermi pre ostatné vekové a rodové kategórie 

- predkladá nominácie k TMK 

- je zodpovedný za komunikáciu reprezentácie a sekretariátu SBF (prihlášky, termíny, vybraní 

športovci, atď.) 

     - v spolupráci s ŠTMK sa podieľa na tvorbe športového kalendára 

 BC Stavbár Nitra bude vykonávať predmet tejto zmluvy od 1.4. 2017 do 31.12. 2020.  

2.3. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní  tejto činnosti postupovať hospodárne. Dodávateľ sa zaväzuje 

       poskytovať Odberateľovi na požiadanie správy o postupe plnenia príkazov. 

2.4. Veci zverené Odberateľovi v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tejto zmluvy, ako i veci 

získané pre Dodávateľa pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy sú vlastníctvom Dodávateľa. 

Dodávateľ je povinný ich starostlivo uchovávať, dbať aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu alebo 

odcudzeniu. 

 

Článok 3 

Odmena, náhrada nákladov a preddavok 

 
3.1 Odberateľ sa zaväzuje platiť za zabezpečovanie činnosti reprezentácie podľa článku 2., bod 

2.1 tejto zmluvy Dodávateľovi mesačne odmenu vo výške 500 €, ktorá je splatná na účet  č. 

IBAN :  SK88 1111 0000 0066 2937 7005 najneskôr do 14 dní kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží. 

3.3. V prípade, ak Odberateľ neuhradí odmenu podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy v uvedenej lehote, 

je Dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od Odberateľa úrok z omeškania vo 



výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia odmeny. 

3.4. Dodávateľ má voči Odberateľovi nárok na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov pri 

vykonávaní príkazov, ktoré boli  schválené hospodárskymi a ekonomickými smernicami SABA. 

Vynaloženie nákladov je povinný Odberateľovi preukázať.  

 

Článok  4 

Zodpovednosť 

 
4.1. Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za porušenie jeho nariadení, ibaže ide o prípad odvracania 

hroziacej škody, alebo ak Odberateľ konanie dodatočne schválil.  

4.2. Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za poškodenie a/alebo stratu veci zverenej mu v súvislosti 

s vykonávaním zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

 

Článok 5 

Zánik zmluvy 

 

5.1 Odberateľ má právo zmluvu kedykoľvek  bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď musí byť 

písomná a doručená  Dodávateľovi. Účinky výpovede nastávajú  k poslednému dni mesiaca, 

v ktorom bola výpoveď Dodávateľovi doručená,  pokiaľ Odberateľ vo výpovedi neurčil inak.  

V prípade výpovede zmluvy zo strany Odberateľa, má Dodávateľ právo na mesačnú odmenu podľa 

čl. 3.1. zmluvy a zároveň náhradu nákladov účelne vynaložených v súlade s čl. 3.4. zmluvy do 

konca mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená. Vedľa toho je Odberateľ povinný uhradiť 

Dodávateľovi jednorazové odstupné vo výške troch (3) mesačných odmien v súlade s čl. 3.1. 

zmluvy s dátumom splatnosti totožným s dátumom splatnosti poslednej mesačnej odmeny. 

5.2. Dodávateľ  je povinný upozorniť Odberateľa na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie Odberateľovi 

bezprostredne hroziacej škody.  

5.3.   Dodávateľ je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek i bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď musí 

byť písomná a doručená Odberateľovi. Výpovedná doba v prípade výpovede zo strany Dodávateľa 

je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená Odberateľovi. Dodávateľ má v priebehu výpovednej doby právo na náhradu 

účelne vynaložených nákladov podľa čl. 3.4. zmluvy a mesačnú odmenu podľa čl. 3.1. zmluvy. Pri 

zániku zmluvy výpoveďou zo strany Dodávateľa je Dodávateľ do 15 dní povinný vypracovať 

a podať správu o postupe plnenia zmluvy a vykonať záverečné vyúčtovanie. Najneskôr do uplynutia 

výpovednej doby  vydá Odberateľovi všetky veci, ktoré mu boli zverené v súvislosti s vykonávaním 

zmluvy. 



 


