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t-Izavreta podl'a § 5] zákona č, 40,/] 964 Zb, občl'ansky zákonnik v znení neskorších pŤedpisov

Zm|uva o užívaníplaveckého baž€ň*]búda Účlnno§t'dňoml

ZmluÝné §tŤany
Poskytovaíel': STEZ, Za Hornádom 15,0520t spiš§ki Nová ve§
lčo: ]55t1035
DIČ: SK202050r}398
V zastúp€ní : Ján Magdoško, riadite]'
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a,§,, Spišská Nová Ves
cislo účtu]]4783 ] 000 l /5600
( ďaIej len ,.Posk)-tovatel"')
a

Uživate]': Domov dóchodcov, Brezová 32,052 0l §pišská Nová Ves
Ičo) 0069 i909
DIČ: 20207]5565
v zastúpeni : Ing.Štcfan Šiška,riaditef
Balkové spojenie: Prima banka S]ovensko a.s,, SNV
Čislo účtu,7 524'7 99003|5600
( ďalej len "Užívatel'')

L Předrnet zmluvy
l. Posk},tovatel' sa zavlizuje posk}tnúípre zamestnailcov Užívatefabazén - plavecké dráhy,
parnú §aunu, sprchy, toalety a šatne na Kr}.t€j plavárni v Spišskej Novej Vsi za účeJom

regenerácie ílzických síl,
) Užívatel'sa zavázujc prcdkladať Poskyovate]'ovi mesačnúobjednávku

vždy minimálne 2 dni vopred.

na pledmet Zmluv},

IL Čas plnenia

Táto zmluva sa uzatvrira na dobu rrrčitúod 6 6,201,1 do 6,8,20 ]4

III.Výška ptatby

], Výška platbY za uživanie plaveckých dřáh o priestorov ur.edených v čl. L sa stanol uje na
20 € za,lednu dráhu vrátane DPH (slovom dvadsať Euí).

UživateL §a zaýiz,)je. že dohodntrtú sumu z,aplati na účetPoskJtolatela na základe

ryhotovenej láktúry Poskytovatelom, pričom spiatnosť faktúry bude 14 dni,
Zmluvné strany prehlasujú, že v stanovenej výške platby sú zahrnuté \šetky stužbv
posk}.tnuté Poskytovatel'om (upratovanie, dodávka elektr.energie, vody a plynu apod,)
1ýkaj úce sa predmetu zmluvy,
Iv. o§tatné u§tanovenia
Posk}tovatel sa zavázuje posk}tnúť Uživateíovina áklade predloženej objednávlq
v íámci dohodnutej ceny bazén - minimálne jednu plaveckú &ihu, pamú saunu. sprchy,
toalel_}* a šatne na Křytej plavámiv Spišskej Novej Vsi.
] Posk}lovaleí nezodpovedá za škody na zdŤavi vzniknuté porušením povinno§ti Užívatel'a,

,?

3, Uživatef sa zaÝazuje, že bude píedm€t ná.jrnu využívaťv súlade sjeho úče]om.pričom
bude dodržiavaťpredpisy o bezpečnosti a oohťane zdlavia.
.t. V pripade, že píacovnici ljživatela spósobia svojim konanim Poskýovatelovi škodu,
Uživatgl'je povinný škodu nabíadiťv plnej {iške,
). Zodpovedný pracovnik za Uživatel'a: Anna Hricová. predseda Základoe.j O<tborovej
organizácie pri Domove dóchodcov, Spišská Nová Ves

V. Skončerie zrnluvy

1. Táto zmluva zaniká uplynutim dohodnutej dob), tr\,ania zm]uvy,
2, Pred uplynr-tti doby t.vania zmluvy, na litoú bola dohodnutá. sa táto zmluva móže §končiť:
dohodou zmluvných strrin,
výpoveďou. Výpoved'musi byť pisonrná a musi sa v nej v]Tnedziť dóvod \"ýpovede a to
tak jeho skutkov}ím zdóvodnenim ako aj uvedenim o kto|r- \ýpovedný dóvod sa jedná,
Výpovedná lehotaje jeden mesiac a začina plynúťpn,ým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
3. Zmluvné střany mózu ukončiťtúto zrnlulu !žavretím pisomnej rlohody, v ktorej dohodnú
deň skončenia tejto zmluvy
Na právle vzťahy neupravené touto zJrluvou sa primerane vz.t'ahujú ustanovenia

-

'l,

občianskeho zákonnika,

vl.záverečné u§tanovenia
l. Táto zmluva sa q,hotolerje pisomne. AkéLol'vck zmeny alebo doplnk], k nej ie možíte
robiť len lbnnou pisomných dodatkov podpisaných oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán,
2, Zmjuvné strany p.ehlasujú. že si ;tnluvu píečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
túto podpisujú ako p.ejav svojej slobodnej, váznej a určitej \,óle
3. Táto zmluva sa vyhotowjc v troch rovnopisoch, z ktory-ch dva obdrži Posklto!atel'
4.

a

]eden

Uživatel',
Táto zmiuva nadobúda platnost'óiom podpisu oboma zmluvných súanami. Tá1o zmlu\a
nadobúda účinnosťdňom nasledulúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho

ákonnika,

V Spišskej Novej Vsi dňa 5.6.2014

