
Zmluva o užívaní plaveckého bazéna  
Uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 

                                        

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: STEZ, Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 

IČO:  35514035 

DIČ:  SK2020504398 

V zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves 

Číslo účtu: 3478310001/5600 

( ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Užívateľ: Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO:  00691909 

DIČ:  2020715565 

V zastúpení : Ing.Štefan Šiška, riaditeľ 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., SNV 

Číslo účtu: 7524799003/5600 

( ďalej len “Užívateľ“) 

 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre zamestnancov Užívateľa bazén – plavecké dráhy, 

parnú saunu, sprchy, toalety a šatne na Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi za účelom 

regenerácie fyzických síl. 

2. Užívateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi mesačnú objednávku na predmet zmluvy 

vždy minimálne 2 dni vopred.  

 

II. Čas plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.7.2015 do 31.8.2015. 

 

III. Výška platby 

1. Výška platby za užívanie plaveckých dráh o priestorov uvedených v čl. I. sa stanovuje na 

20 € za jednu dráhu vrátane DPH (slovom dvadsať Eur).    

2. Užívateľ sa zaväzuje, že dohodnutú sumu zaplatí na účet Poskytovateľa na základe 

vyhotovenej faktúry Poskytovateľom, pričom splatnosť faktúry bude 14 dní.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že v stanovenej výške platby sú zahrnuté všetky služby 

poskytnuté Poskytovateľom (upratovanie, dodávka elektr.energie, vody a plynu a pod.) 

týkajúce sa predmetu zmluvy. 

                         
IV. Ostatné ustanovenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi na základe predloženej objednávky 

v rámci dohodnutej ceny bazén – minimálne jednu plaveckú dráhu, parnú saunu, sprchy, 

toalety a šatne na Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi. 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody na zdraví vzniknuté porušením povinností Užívateľa. 



3. Užívateľ sa zaväzuje, že bude predmet nájmu využívať v súlade s jeho účelom,  pričom 

bude dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

4. V prípade, že pracovníci Užívateľa spôsobia svojim konaním Poskytovateľovi  škodu, 

Užívateľ je povinný škodu nahradiť v plnej výške. 

5. Zodpovedný pracovník za Užívateľa: Anna Hricová, predseda Základnej Odborovej 

organizácie pri Domove dôchodcov, Spišská Nová  Ves. 

 

V. Skončenie zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy. 

2. Pred uplynutí doby trvania zmluvy, na ktorú bola dohodnutá, sa táto zmluva môže skončiť:  

- dohodou zmluvných strán, 

- výpoveďou. Výpoveď musí byť písomná a musí sa v nej vymedziť dôvod výpovede a to 

tak jeho skutkovým zdôvodnením ako aj uvedením o ktorý výpovedný dôvod sa jedná. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu uzavretím písomnej dohody, v ktorej dohodnú 

deň skončenia tejto zmluvy.   

4. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 

Občianskeho zákonníka.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné 

robiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

túto podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Poskytovateľ a jeden 

Užívateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvných stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka.  

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa 15.7.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ...................................................                            ................................................                                                                            

                             Poskytovateľ           Užívateľ 

                   


