
zMLuvA o m,mm č. Gz4/29/2o22
uzavretiv zmysle mona č. 116/1990 Zb. o ifime a podifime nebytoÝch priestorov

medzi

1.    Prenaďatel':  ZfflĹladrisko]e MíjoúiÉmestie 1,  080 01  Prešov

ĺÉz§s::E;2#ľj::§::r.Danastuckoúr]ad]teľkaško[y
Bankoúspójenie: ČSOB Prešov
Čísloúštu:  SKl9 7500 0000 0040 0808  1317' SKO8 7500 0000 0040 08041745

/ďalej len äko „prenajĺmatel"/

a

2.    Nĺjomca: Siďomiúspojeiúškola Huropean English School, Solivarskí28 ,   080 05
Prešov

ľčzôs:#r§4Poa]eodDr.SlavkaTejbusoú
DIČ:
Bankoúspojenie
Čĺslotm:
/ďalej len ako „náj omca"/

1. Predmet zmLuvy aúĎel iÉjmu

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímatel'a prenechať nájomcovi na uŽívanie bazén
základnej  Školy za účelom plaveckého výcviku Žiakov.
Prenajĺmateľ prenaj'íma nájomcovi bazén na obdobie od 26.9.2022-7.10.2022

v dňoch takto:

ponde]ok 9.00 -11.bo h
utorok 8.45 -10.45 h
streda 8.00-10.00 h
štvrtok 8.45 -10.45

piatok 6.55 -8.55 h

Nájomca sa zavä
temínu užívania

e oznámit' prenajĺmateľovi 7 dní vopred nevyužitie zmluvne dohodnutého

11. P]atobrÉ podmienky

1.   Nájomné   za   užívanie   bazéna   a     poplatok   za   náklady   spojené    sužĺvanĺm   bazéna

(vykurovanie  prenajatých  priestorov,  elektrická  energia,  plyn,  spotreba vody,  užívanie  Šatní)
je stanovený dohodou zmluvných strán.



ľoi:9:aŤ:ní2z;a2nuŕč:l:n#;::Ja:Zfen#,asn|l:d:a::n;::nT;c6o,:6P:l:::;admestaprešovč22,2ol2
1

j:sd:Ia;:uín;I::::S:a:Íäž;d;:51;a;:;;l,t.Íe;kieta;da:;Ei:.:t;:`í;y;o;Ľ.:s;:joíia:.::iv:.:::;;.;:jj:;kia:švädáesn:e:si;dv:ž::l!

§Í:ľä::aeíŤľĺp:r:e:Ía#ra;:a;:ÍovcÍ:sí;:e:s:::o:b:jer3e;ní#m;íĺ:ĺ;:íč;[%:o:8P;a;t:O:kŤ;Z,:;5b;Oaôísí:a::;Íľ;s:zíĺ:[9a];4:;f;#:t;uL§í
004008081317.1

i                      lll. Doba trvania zmluvy
1

Zmluva sa uzawára na dobu určitú od 26.9.2022-7.10.2022.   Pred uplynutĺm tohto obdobia

;;::f:jsdt;#oúdper:Ĺe[u°vbndý°cbhías'trpá[na.t°bných P°dmlenok alebo  Zrušeniu  zmluvy   po  vzájomnej

IV. PÉva a povinnosti zmluvrých stEh

1.  Nájomca je  povinný  pred  začatím  užívania  bazéna  oznámiť  prenajímateľovi  mená  osôb
zodpovedných  za  bezpečnosť  a dodržiavanie  príslušných  bezpečnostných  a prevádzkových
opatrenĺ a vnútomýph predpisov pre návštevnĺkov bazéna.
2.  Nájomca  sa  upÓzorňuje  na  povinnost'  dodržiavať  príslušné  bezpečnostné  a prevádzkové
opatrenia a vnútomÉ predpisy pre návštevníkov bazéna.
3.   Ak     dôjde  počas   užĺvania  bazéna  ku   Škode   na  jeho   zariadenĺ,  je   nájomca  povimý

prenajímateľovi  Škodu  v plnom  rozsahu  uhradiť,  prípadne  poškodené  veci  opraviť  a dat'  do

Z:Ň°áí:íhc°asbt:::b;zénvyužĺvaťibanaaktivityuvedenévtejtozmluve.
5.   Nájomca   sa   zaväzuje,   že   oboznámi   všetky   osoby,   ktorých   sa   predmet   zmluvy   týka
sjednotlivými    dojédnanými    podmienkami    v rámci    tejto    zmluvy    uzatvorenými    medzi
zmluvnými strananii.
6.  Prenajímateľ nezodpovedá  za  škody,  ktoré  vzniknú  na  hnuteľnom  majetku  vo  vlastníctve
nájomcu a na majetku vnesenom do poskytovaných priestorov.
7.  Nájomca  je  poÝinný  do   10  dní  oznámiť  prenajímatel'ovi  každú  zmenu  svojej  právnej
subjektivity ako i ir|é skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zmluvný vzťah.
8.    Včase   prenájmu   je   zahmutý   čas   v   bazéne,   čas   vsprchách,    Šatniach   achodbách
prenajímateľa.
9.    Prenajatá hodiná začína 5 minút pred vyhradeným časom vstupom do šatne.
10. Pobyt v bazéne končí 5 minút pred koncom vyhradenej  hodiny opustením bazénovej haly.



V. Zäverečiŕ ustanovenia

1.  Obsah  zmluvy je  možné  meniť  a dopĺňať  len  písomnými  dodatkami  podpísanými  oboma
zmluvnými stranami.
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4.  Zmluvné  stranyi prehlasujú,  Že  sa  s obsahom  zmluvy  dôsledne  oboznámili,  súhlasia  sjej
obsahom, na znak čoho ju aj podpisujú.
5.  Zmluva je  vyhdtovená  v dvoch  exemplároch,  z ktorých  po jednom  obdržia  prenaji'mateľ
a nájomca.
6. Zásady správanid sa návštevníkov bazéna tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V Prešove dňa

Prenajímateľ Nájomca


