
Zmluva o výpožičke č, 8rÝ'lKP
uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. občianskeho zákonníka a Zásad

§ majelLom me§la spiš§lťá \ová \ e§' Zmluva č. :

ltospodárenia

1. Požičiavatel':

!J/t'/ lt \
čt. l ,J a , ./1

zmluyné str.ny bola zverejnená dňa: ...' '... (... .),-').:.7.., ,.....,,

STEZ -správa telovýchovných zaíiadení a nadobúda účinnc st' dňom, 
' l, |l,.,H.|l

pri§pevková organizácia mesta Spišská Nová Ves
v zastúpení : Jánom Magdoškom - riaditel'om
so sidlorll Za Homádom 15, 052 01 spišská Nová ves
Ičo: 35514035
Ič DPH: sK2020504398
Banliové spojenie: Prima banka Slovensko, a,s, pobočka Spišská Nová
ves. čis. účtu : 3478310001i5ó00
Zriadená uznesenim Mestského zastupiteLstva v Spišskej Nove,j vsi
č 108 7o dňa ]4 ]2 1995

2. Vypožičiavatel': Športový ktub íglovia

l.

l

1.

v zastúpeni; Elena Stanková, štafutámy zástupaca
so sidlom ]Za Homádom 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Ičo:,12105846
DIČ:
Bankové §pojenie:

čis,účtu:
právna forma :občianske zdíuženie

čt. Il
preáríbula

Na z.i&lade zriad'ovacej iisliny, vystavenej zťiaďovatelbm - Mestom spišská Nová ves
(ďalej len ,,zriaďovatel) dna i,l, l2,1995 ako vlastnikom majetku, má požičiavatel' v spráÝe
nebnutelhosť - Xr_!tá plaváLíeň, Nehnutelhost'je umiestnená na u] Za Homádom 13

v Spišskej Novej Vsi. V zmysle ,lásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Spišská Nová Ves", je požičjavatel' (ako správca majetku z.iaďovatel'a) oprávnenj,
v sú]ade so Zásadami o prenájme neb!,toťch pfi€storov mesta Spišská Nol,á Ves č1. lI
odst, 5, písm, a. na nekomerčné účeiy špoňoqim olganizáciám pó§obiacim na uzemí mesta
prenechat'do rrpožiclq ma1elol. klory ma r sprare,

čt.m
Předmet zmluvy

Pledmetom lýpožičky je lyužívanie dráh 25 m p|aveckého bazéna, resp. celého 25 m
bazéna, detského bazéna a v letnom obdobi 50 m bazéna nachádzajúc€ho sa
v nehnute]'nosti I Kr}tá plaváreň a Letné Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi ajeho
pdslušen§tva. Prís]ušenstvo bazéna tvolia h,vgienické zariadenia WC a pisoáre, šalne,
prezliekacie kabinky, šatňové skinty, urnyváme, sprchy. potrebúé na riadne uživanie
Predlnelu V} Požlčk\ 

čl rv
Podmienky užívania

Predmet výpožičky bude Dpožičiavatel užívať Za účelom tréningového procesu plavcov
ŠK Iglovia spišská Nová Ves,



2, Vy,požičiavate|' bude využivat' predmet r,ýpožičky v dňoch a v čase podfa
harmonogramu, ]rlory tlorí pfi|ohu t9jto Zmluq,.

3. Požičiavatel' umožni vypožičia\,?teťo\,i vstup do priestorov objeku najmenej 15 minút
pred začiatkom doby, ktorá je dohodnutá na uživanie priesto.ov objektu, alo za
prítomnosti zodpovednej osoby zo strany vypožičiavatefa,

4_

6.

1,

5
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Vlpožičiavatel súhtasí, že ak bude počas doby dohodnutej vtejto zmluve potrebné
\,}užiť priestolY, kloré sú predmetom tejto zmluvy na mimoriadne podujatia.
uspo.iadanie ktoqich je v záujme požičiavatefa aiebo vlastnika obj€ktu, budťl tréningové
hodinr dohodnute r lqjto /mlure ZrUiené
Vypožičiavatel' nie je op.áWený uskladňovat' v šatniach a prie§toroch určených na šport
žiadny vlastný hnut€lhý majetok, vlastné špo.tové náradie pot.ebné ple tléningový
proces móže \.}-uživatel'v priestoroch urcených na cvičenie uskladňovať iba s i,ýhradnýrl
súhlasom požičiavatel'a, Požičiavate]' nezodpovedá za u]ožené šponové náradie.
Vypožičiavat€l' je povinný zaobchádzať hospodáme pri využivani vody a elektrickej
energie, podfa poklnov zverejnených v priestoroch objektu, v súlade s prevádzkor.lim
poriadkom Plaváme.
Vlpožičiavatef nie je oplávnenÝ vl1ží!?t'objekt na športové účely mimo dohodnuqich
hodín, osoby, l(toré v lámci športového klubu vJržívajú objekt v dohodnutých hodinách.
majú povinnost' opustiť priestory do 20 minút po ukončenj tréningového procesu,
V}požičiavate]' je povinný zacholávať čistotu. hygienu, bezpečnost' a poriadok počas
hodín dohodíutých na uživani9.
Vypožičiavatel' L je por,inaý dodržiavať prevádzkový poriadok Plaváme v Spišske.j Novej
vsi a nepoškodzovat' majetok požičiavatel'a.
v}ložičiavatel' j€ povinný uhradil' požičiavatelovi náklady, ktoré \.ynaloži na
odstráneoie Feukázatel'rylch škód zistených v čase, v ktorom objekt \,]ružival náJomca,
a to na základe faktúry vystavenej požičiavatelbn,
Vlpožičiavatef v plnom rozsahu zodpovedí za svojich účastnikov počas pob\tu
v priestoroch kúpaliska až do odchodu posledného z nich.
v}?ožičiavatel' zodpovedá v plnom rozsalru za všetky škody na zdraví a maletku ním
spósobené pri tréningovej činnosti a kolnní podujatí a za\,aizuje sa ich požičiavatefovi,
alebo poškodenej osobe uhradiť.
Vypožičiavatel je povinný v ča-se pob}.tu v btzénoclr a v priťahlých priestoroch udržiavať
poriadok a čistotu, orgalizovať činnosť svojich športolcov tak, aby sa zamedzilo
pripadným škodám na majetku požičia\"t€l'a, ako aj úrazom športovcov a návštevníkov,
Požičiavatei' nezodpovedá za strafu alebo odctrdzenie cenných pledmetov, vecí
a hotovosti, Nezodpovedá ani za uschovanie dchto predínetov, Každý návšte\Ťík
zodpovedá za prinesené cenné predmety a peniaze osobne,
vypožičiavate|' i€ povinný počas doby výpožičky l plnom rozsahu rešpektovať
usmemenia, upozomenia a poklny zamestnancov požičiavatefa zodpovedných za
prevádzku kúpaIiska. Nerešpektovanie potynov a usmernení zo strany v}požičiavate]'a
bude por,-ažované za hrubé porušenie prevádzkového poriadku a ustanoveni tejto zm]ury,
Vypožičiavatel' nie je oprávnený p.enechat' predmet {,požičky alebo jeho časť do
podnájmu d'alšim osobám.

čt. v
Doba lrvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom|ý pomer vzniká dňa 19,9,2014 Zmluva sa uzatváIa
na dobu neurčitú. Možno j u vypovedať bez uvedenia dóvodu v jednomesačnej

Iipovednej ]ehote, Výpovedná lehota začina plynút'pn/ým dňom kalendámeho meslaca
na§ledujúceho po doručeni ťpovede druhej zrnlulŤej stane,
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Cl. ví.
Práva a povinno§ti zmluvných §t.án

l) PožičiavateL je povinný zabezpečiť na vlastné náklady reviáe 1echnických zariadeni,
opraly a udržiavať nehnute]'nosť Kí}tú plaváreň v §lave spósobilom na dohodnulé
uživanie a zabezpečiť riadn€ plnenie služieb, hoďch po§k}tovanieje spojene s užl!anlm
pledmetu nájmu,

2) Požičiavatel' zodpovedá za požiamu och.anu nehnutel'nostl Krytli plaváreň a zavžuje sa
lykonávať l,šetky potrebné opatrenia na zabrii,:lenie vzniku požaru, resp inej har,árie,

3 ) Požičiavate]' z-odpovedi 73 všetky povinnosti !ryplývajúce z plarných prár,nych predprsov
na zabezpečenie b€zpečno§ti a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných predpisov
o ochran€ majetku a zdravia a a zabezpeči ich plnenie.

4) Vypožičiavatel'j e oprár.nený
a) užívat'predmet výpožičky s riadnou slalostlivostbu tak, aby sa čo najviac múila

alebo úpine zamedzila možnost'ich poškodenia alebo zničenia,
b) zabezpečiť si ochranu svojho majetku aj.jeho poistenie na vlastné náklady,
c) pisomne oznámiť požičiavateíovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov

týkajúcich sa plávnej §ubjektivi§/ zmena oprá\,Ťenja, zrušenie opráwenta, zmena
sidla podnikania, zmena obchodnébo mena , zm€na štatutámeho ástupcu a pod, ;,

5) Vstup do bazéna č]enom klubu je povolený len s p]atným pleukazom ,"\danym ŠK
lglovia Spišská Nová ve§ na meno plavca (člena) s vyznačenim času tréningu
a schválenýrn a podpisaným vedenim STEZ Spišská Nová Ves

6) Vypožičiavatel sa zavaíZu.je, že v dráhach č.7 a8 bude počas tréningoÝého plocesu
trénovať maximalne 15 osób v čase, keď je pritomná v bazéne verejnosť,

7) V},požičiavatef sa za!,žuje. že zabezpeči, aby sa športovcj kjubu v čase tréningu
nezdížiavali v dráhach 1-hradených pre verejnosť.

čl. vrr
záv€rečné uštanovenia

l) zrrrluvnó strany móžu meniť alebo doplnit'obsah teito zmlu\v len lbnnou pisomných
dodatkov na základe dohody zmluvných strán

2)Zmluyné strany sa dohod]i, že akákolvek písomnosť adresovaná druhej zm]uvnej strane
v zmvsle ustanovení 1ejto Zmluv], sa bude považovat' za doručenú v deň jej skutočného
prer,zatia, vdeň odopretia prevzatia, vdeň kedy sa vráti zásielka odosielatelbvi
s poanámkou adresát neanámY, záSie]ka neprevzatá v odbemej lehole, adresát zomrel alebo
adresát nezastihnutý, Odosielatel'je povinný zaslať pisornnosť druhe.j zmlunq] síane na
ad.esu uvedenú vzáhlavi te.jto zmiuv_v, Ak dójde kzmene adresy Llorejkol'vek zrnluvnej
strany, je tato povinná oznámit' túto skuločno§t'bez zbytočného odkladu s qy.m. že druhá
zmluvná síana nenesie žiadnu zodpovednost'za nesplnenie tejto oznamovacei povinnosti
díuhej zmlu!,nej strany,

3) Zmluvné strany v,Yhlasujú. že si túto Zniuvu prečítali, jej obsaiu porozumeli ana znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli. ju podpisali.

.l) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z Llorých dva obdrží p.enajímale]'a dva nájomca_
5) Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu oboma zmlu\,nými §tranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni,1e1 zverejnenia webovej stránke ýy!,ožičiavatel'a,

l(.1 kř
SPRl]]Á]€LOi^/cl{óvlÝÝťi

ZARlADENi

v spišskej Novej

Zr H..1rd:n. |5
2 c ) splšsk. NoVa V€s ('
5],1 c35 DlČ s(2a2o5c.3gl:

s\llúyf p,U6 ,J ,OylA

\
STEZ Spišská Nová ves
lá- t\,f qa,l^šl.^ řiqÁil-]'

ŠK tglovia Spišská Nová Ves
E]éňo <+óňL_^-,Á !+-}_+,]--, -;"6._^-

\


