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o užívaní objektu krytej plavárne v Spišskej Novej Vsi
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Prenajíma(el'om i S-IFZ Sprara telorrchornlch zariadeni
Za Homádom ]5
052 01 Spišská Nová Ves
v zastúpeni: Ján Magdoško, riaditel' organiácie
bankové spojenie: PRIMA banka, č, účru.: ]478310001/5600
lco] 355]4035
DIČ: 2020504398

a

l lžívrtel'o m : 'l'ehelňa SToVA, spol, s, r, o,
Letecká 35
052 0l Spišská Nová Ves
v zastupeni: lng, Roman Stolárik, Iiaditef §poločnosti
bankové spojenie: PRlMA banka, č, účtu 34490:]400I 15600
lCO:31'103141
DIČ: 2020504l56

Predmet

Predmetom dohod,v-' medzi oboma stlanamr je rlmedzenie požiadaviek na prevádzkor,,é
p estory a prevádzkoť ča§ v objekle kr!.tá plaváreň a letné kipalisko ! Spišskej Novej Vsi,

obe stranY sa dohodli na nasledovných bodoch tejto dohod,Y:
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l, STEZ posk}tne priestory krytej
verejnosť,

Za prenájom uhíadi uživatel'
baí (ový účet v dvoch splátkach

. 180,- € do 30, 3. 201,1

. 180,- € do 3 ]. 7. 20i4.

plavárne a letného lópaliska počas otváracich hodin pre

prenajimateíovi dohodnutú sumu vo rliške 360.- € na
na základe faklúr vystavených prenajímatelbm:

Doba platno§ti

Obe §tťany sa dohodli, že platno§ť tejto dohody je
do 3l. ]2. 2014,

viazaná na dobu od 26 3 20]4

O§tatné dojednania

l, Škody spósobené užívatelbm počas doby prevádzkovania nezavinené prevádzkou
zariadenia budú prevádzkovatelbvi v prislušnej výške uhradené, resp, závady uživatel'om
odstránené,
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Kúpajúci počas kúpania n€smú prevádzať nebezpečné úkony, kloré by ttohli spósobiť
išaz. Z.a,úíazy zodpoÝedá poškodená osoba-

Kúpajúci počas kúpania nesmú skákať do vody,

vstup na kúpalisko bude kúpajúcim povolený výJučne v kúpacom úbore § nožnosťou
použitia osušky, resp. kúpacieho p]ášt'a, nie však v teplákov,j,ch súpravách a pod,

v spiš§kej Novej v§i 25, marca 2014

záverečné ustanovenia

Zmluva je uzatvořená pisomne a možno ju meniť iba pisomnými dodatkami podpisanými

oboma zmluvnými stlana.lni, ktoré sa stávajú neoddelitel'nou súčastbu tejto zmluvy.

Ktorákol'vek zo zmtu\Ť!ých strán móže k€dykofvek vypovedať zmluvu aj bez udania dóvodu.

Výpovedná lehota je 3 dni a začína plynút' od pného dňa mesiac nasj€dujúceho po meslaci.

v ktorom bola zmluva pisomne qpovedaná a doručenri druhej zmluvnej strane,

Zmluvné vzt'ahy n€upBvené touto znluvou 5a adia ustanoveniami právncho poriadku SR
Táto znluva bola splsaná v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktor"ých po jednom

exempláň obdíži každá zo zmluvných strán,

Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, že túto zmluvu
uzatvárajú slobodne avážn€, prejavy ich vóle sú určité, nekonajú v tie§ni ani za nápadn9

nevhodných podmienok, obsahu zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia snim ana
naznak toho ju vlastnoručne podpisujú.

Prevádzkovatel':
||.,.,,.y*'.'. .....Y9/ L

I]žívatel':Ján Magdoško
riaditef STEZ

Ing. Roman stoláLrik
riadi€ť spoločnosti


