
Zmluva o nájme priestoru 

 
Zmluvné strany 

STEZ - Správa telovýchovných zariadení 

Za Hornádom 15 

052 01 Spišská Nová Ves 

v zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ  STEZ 

IČO : 35514035 

DIČ : 2020504398 

IČ DPH : SK2020504398 

IBAN : SK75 5600 0000 0034 7831 0001 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

MADAV s.r.o. 

Exnárová 29, 080 01 Prešov 

V zastúpení : Dávid Vaňo, konateľ  

IČO : 47 539 011 

DIČ : 2023 942 767 

(ďalej len „nájomca“) 

 

sa dohodli na tejto zmluve o nájme priestoru  : 

 

1. Predmetom zmluvy je prenájom priestoru na letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi za účelom  

predaja mrazeného dezertu pre verejnosť. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za celé obdobie prenájmu od 11.6.2016 do 31.8.2016 

450 € bez DPH, 540 € s DPH s úhradou v troch splátkach, t.j. :  

 1.splátka 150 € bez DPH, 180 s DPH k 2.7.2016 

 2.splátka 150 € bez DPH, 180 s DPH k 8.8.2016 

 3.splátka 150 € bez DPH, 180 s DPH k 5.9.2016 

3. V cene nájmu je zahrnutý odber elektrickej energie, pitnej vody, prístup k sociálnym zariadeniam, 

odvoz smetí a poskytnutie jednej šatňovej skrinky na prezlečenie na letnom kúpalisku. Odber pitnej 

vody je napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.  

4. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania finančných prostriedkov na účet prenajímateľa. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 11.6.2016 do 31.8.2016.  

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov. 

8. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 nájomca. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 

47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa : 5.6.2016 

 

 

 

 

 Prenajímateľ:       Nájomca: 
 


