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Zmluvné §tr.nv :

fibytovatel'l správa telovýchovných zaňadení
Z.a Homádom t5, 052 01 Spišská Nová Ves
lco : 355]4035
Bankové spxljenie : Prima banka Slovensko Spišská Nová Ves
čis účtu:34783 l9006,/5600
prispevková organiácia m€sta Spišská Nová Ve§
Mestského zastupitelštva v Spišskej Novej Vsi č,
v zastúp€ní : Jáí Magdoško, riaditel'

zíiadená rrznesením
l08 zo dňa 4.12 l995

Znluva c, ,

objednáYatel' :

BK 01AC LB §pish iiová Vrs
"-----záŤlónáďóiď.l5

,0520l spa§ta,|\Jo!aV.!,,, ,, ,,,, ,

Ic,,]: :lFror'p

bola zverejnená dňa:
y'F D. z2 ,,l

:r nidolrůda údin iíj§t' anon:,..(í...,'!,, .u l?
.;;,t;;;l t )|; ž; i.,/

L PŤedmet nájmu
Ub"vtovaleL je prevádzkovatel'om nehnutelhostí hotel Šport, ktolá j§ vedoná na LV č, 780]
katastnílne územie Spišská Nová \'es, stavba s,č.2l7], pozemok p.č. 5094 aje v maj€tl-u Špo.t.
spol. s r,o, Spišská Nová ves,

lt:"l;ŤP_'1*j"návate]bvipíechodnéub},tovairie
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lL Cena a platobné podmi€nky t, 1 ,
Cena za ub},tovacie služby je zn ulŤá, V toirto pripade sa účastílici dohodti nasunre&1k,(l,ú,,Ú,r
s DPH zajedno lóžko/noc.
objednávatď sa zav?izuje platiť úhtadu za predmet nájmu v hotovosti do pokladne STEZ alebo
bezhotovosmýtn prevodom a úč€t ubvtovatela vždy najneskór v pr!ý pťaco.V]rý deň
nasledujúceho rnesiaca.Za den úhrady sa považuje deň pripisania uiíad} na bantový účď
ub}tovatefa alebo deíl prevzalia do pokladnice ub}tovateta
objedíivatel' sa zavaizuie uvol'nit' izbu, v}pratá' všetlry svoje osobné veci pri odchode z holela
a klúče odovzdať (za dni, za ktoré sa §€na za ub}lovacie ďužby Debud€ ufuádžat).

I!l, Práva , poYinnNti zmluvných §tŤán
objednávatel'je povinný uživat' Fenajaté priestoly sám a výhradne na osobné účely, nesmie
uskutočňovat' žadne zíneny bez súh|asu ub},tovateťa,
objednávatef sa zaváz.uj€ udržiavať poňadok a čistotu pŤenajaqich priestorov ana uashé
náklady zabezpeěiť ich upratovanie.
objednávatel' móže predmel nájmu uživať len v rožsahu určenom touto ZŤ|uvou,
obj§dnávatel neýnie víiišať a použvať na izbách elektrické vBíiče, §hí§\né 1elesa či iné
tepe]né spoíebiče bez súhlasu ub)tovatela,
objednávateL sa za,ltizuje poistit' vlasmý majetok na v]ashé ná.klady.
objednávater zodpovedá za zverené krúče od izby a hotela zodpovedá za uzamykad€ izb}-
a hote]a v pripadg že strati kl'uče od iz.by. Llole rnu boli odovz,lané. je tuto stratu poYinný
ihlled' nahlásiť. Za stratu kl'účov je povirrný uhradiť skutočn§ náklady za \ým€nu zánkov.
objednávate]' zodpovedá za zabezpečenie ochrany píed požiarmi, za doddiavarlie
bezpecnostqich predpisov platných pre užívané píiesto{,,

7)



I

8) Ak. niekoli zrnluwá §trana porušenim poli]lrosti rypl}vajúcich jej z tejto Zn|u\,lr spósobi
druhej zmluvnej str€ne škodu, je povinná ju u}radiť, Šiodu ; p.r-áá" .un ádza uvedenim dopóvod[ého sta\'rr, at to nie je rnoálé. uhrádza sa v Euách,9) Práva a poíinno§ti zrrllu\Ťých stnin upíawj€ áto Znlu\a. Ubltovaci poriadok a pol9-ny rydarré
ub}lovatel'om za účelom riirdneho plne ia t€jto anluq,, Pre §kÁčnosti neupravené touto
Znluvou platia pííslušné prá\,ne ustanovenia SR,

10) o}jednávatel'je povinný pri podpisaní zrnlury predloáť zomam osób, ktoré budú v hoteli
ub}toyalé, u cudzincov predložiť všetlry údáje potrebné nal áseDiu na cudzineckú policiu, Je
povinrý Lb},tovatelbyi hlásiť každú Znenu ub}to\.aných osób alebo údajov,

lv. Ukončenie plrtnosti zlnluw
] ) Plamost' tejto zm]uly zaniliá :

a) upl}Ťutim doby, na ktoru bolo ubytovanie posk tnuté.
b) dohodou a uvných strán_
c) zinikom objednávatel4 re§p. ukončenír! previidzkovania hotela ubÝovatelom,
d) rozhodnutím ubytovat9ra o zfušeni ubyto\ania pred uptymurim dohódnutej doby ub!,tovania :. z dóvodu nezaplalenia ceny za ubytoYanie za liac než l0 dní.. za opaliova é či hrubé ponršenie zrnlury o ubltovaní a Ub},tovaci€ho poriadku,. ak objednávatel'posh,.tne preMjaté priestory iným osobám bez súhlasu ubytovatefa,

v. záverečíé ust*noienie
t)
2\

3)
4)

Táto anluva nadobúda p]atnosť dňom podpisu oboch zm]ul,ných strán
L]b}tovatel'je oprá\rrený so detelbm k ekonoířltckemu !}uitiu ubyovacej kapacity v pňebehu
trvania tejto žnluÝy q/hřadeoé pŤiestory uvcdené včl, ] tejio zrnlut1 

'objádnávatelovi
nŤoskytnúť, objednávatel' ňusí b}ť o tejto zmene informovaný naj-menej 3 dni vojred.
Lrb}tovaci poriadok hotela je objednávatelbvi k dispozicii v ubytovacej easti hotela,
Doručenim akýchkol'v€k písomností na zíklade tejto zn]u\!- alebo isúvislosti s touto zmluvou
sa rozumie doručenie pisomnosti doporučene poštou s doíučenkou, doíučenie kuriáom alebo
osobné doruč§nie pís]ušnej zmlu1tej §tran§, za deň doručenia písomnosti sa po\?ž1tje aj deň.
v ktoti anluvná straí4 ktoii je adresátom. odoprie doručolanú pisomnosť prevžiať alebo.
Y ktoď máme upt}Ťie irajmen€j dvojÝždiová úložná doba pre ryzdvihnoti. si ,ari"*v nu Óst ,doručovanej poštou zín]uwej strarte, alebo v ktoď je na zasielki, dofučovanej po*tou znlurnrei
stran€, preukázatel'ne zamestnancom pošty \,ymačená poaámk4 že ,,adresát'sa odstalroval.;,
,,adresátje nemány' alebo iná pománka podobného ťznamu,5) Píe potreby doručovania plosaealnicfvom pošty sa použijú adresy zrr uwých strin uvedené
v záhlavi tejto 

'cnluly, 
ibaže odosielajúcej 2íIrluvnej strane adresát pisorrmosti omáůnil nov]l

adíesu sidl4 pdpadne inú no\ai adresu uťčenú na donrčol.anie písomnósti V pripade akejkol'vek
zmeny adtesy Ečenej na doručovanie písonno§ti na zátlade tejto zmlur1 aiebo v súvislosti
s tolrto znluvou sa pdslušná anlu\Ťá sfiaía zaviizuje o zmen€ adresy bezodkladne písomne
infomovat'dúhú aniu\Ťú stranu v taliomto pripade je pre doručovanie roáodujúca nová
adresa úadne oznámená zlnlu\Ťej sřane pled odosielanimpiiomnosti.

6) Táto zmluvaje q,hotovená v 2 ro\,Ťopisocb_ z korých 1 vyhotovenie _|e wčené pfe ubltovatel'a
a 1 prc objcdnávat€l'a,

7) Zmluwé strany whlssujú, že si óto Zmlu.!u prečitali. jej obsaiu porozumeli a na mat toho, ž€
obsah tejto zrrlur,1, zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóIi, ju podpisati, Ztíu\Ťlé strany
preblasujú, že zrriluw neuzatvorili v tiesni ani za nc"yrhodných podrnierroi<,
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'a objeílíávat€l'a;

..,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,...,,...,\.
Ján Magdoško
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