
Zmluva číslo 101216 o poskytovaní služieb 

na  mestskom bazéne „DELFÍN“  
uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

                                            

 

POSKYTOVATEĽ :   MSS PREŠOV s.r.o.  

Jána Pavla II č. 2, 080 01 Prešov 

Korešpondenčná adresa: Pod kalváriou č. 50, 080 01 Prešov 

    v zastúpení:  Mgr. Ivana PRONEROVÁ, konateľka organizácie 

    IČO: 36 699 276  

                                              DIČ: 2022278104 

IČ DPH: SK 2022278104     

bankové spojenie:  VÚB a.s. 

číslo účtu: 2238480453/0200 

    tel. číslo: 051/7495803, 0905 542 635 

  

 ODBERATEĽ :                SR- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove 

                                             Štúrova č. 7 

                                           080 01 Prešov  

    v zastúpení: plk. JUDr. Jozef Seman, riaditeľ KR PZ v Prešove 

                             IČO: 00 735 850        

                                            DIČ: 2020963956      

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                                                   číslo účtu: 7000172963/8180                                                                   

    tel. číslo: 0961 802214  

  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie  mestského bazénu  „DELFÍN“ na  Májovom námestí č. 

1, Prešov v dohodnutej dobe za účelom  zabezpečenia služobnej prípravy príslušníkov Krajského 

a Okresného  riaditeľstva  Policajného zboru v Prešove a pre príslušníkov PPÚ OPP KR PZ v Prešove. 

 

Článok II. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011 s výnimkou mesiacov júl a august. 

2. Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať každý utorok a štvrtok podľa nasledovného týždenného  

rozvrhu, pokiaľ na tieto dni nepripadne štátny sviatok: 

 UTOROK  v čase od  13.00 do 14.00 hod. – 3 plavecké dráhy 

 ŠTVRTOK v čase od 14.00 do 15.00 hod. – celý bazén 

3.   Prvé plnenie predmetu zmluvy bude dohodnuté zmluvnými stranami telefonicky a písomne 

odsúhlasené priamym užívateľom bazénu.  

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že za poskytnutie bazénu uhradí odberateľ  poskytovateľovi  cenu vo 

výške: 

- 60 € bez DPH, t.j. 72,00 € s DPH / 1 hodina  za  poskytnutie  celého bazénu „DELFÍN“, 

Májové námestie č.1, Prešov; 

- 36 € bez DPH, t.j. 43,20 € s DPH / 1 hodina za  poskytnutie  3 plaveckých dráh bazénu 

„DELFÍN“, Májové námestie č.1, Prešov. 
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2. Dohodnutú cenu bude uhrádzať odberateľ na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 

v nasledujúci mesiac po poskytnutí bazénu na účet poskytovateľa č. 2238480453/0200. Splatnosť 

faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia na adresu odberateľa.  

 

3. Priamy užívateľ bazénu je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do troch pracovných dní pred 

zmluvou dohodnutým dňom užívania bazénov, inak mu bude poskytovateľ účtovať za každú 

takúto nevyužitú hodinu plnú sumu.  

   

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť nerušený priebeh telesnej prípravy príslušníkov PZ.  

 

2. Odberateľ sa zaväzuje počínať si tak, aby úmyselne nepoškodil zariadenia bazénu. V prípade 

vzniku poškodenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu, alebo poškodenie na vlastné náklady 

odstrániť. 

Čl. V. 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 

 

2. Platnosť zmluvy je možné ukončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody  zmluvných strán, 

alebo jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom  mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných  dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto 

zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, 1 výtlačok je určený pre poskytovateľa a 2 výtlačky sú 

určené pre odberateľa.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, uzatvárajú ju slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Prešove dňa:       V Prešove dňa: 

 

Poskytovateľ:         Odberateľ: 

 

 

 

Mgr. Ivana PRONEROVÁ    plk. JUDr. Jozef Seman 

konateľka organizácie                 riaditeľ KR PZ v Prešove 


