
Dohoda

o spolupráci pri využívaní mestského bazéna a o poskytovaní služieb pre
verejnosť

uzavretá v zmysle ustanovenia §51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. Mesto Prešov
Hlavná 73, Prešov
v zastúpení: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
IČO: 00327646;DIČ:2021225679; IČDPH: SK 2021225679
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Č. ú.: 4008549274/7500

2. MSS Prešov, s.r.o.
Pod Kalváriou 50, Prešov
v zastúpení: Mgr. ~eter Bobko, konateľ

Ing. Juraj Hudáč, konateľ
IČO: 36699276' DIČ: 2022278104
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Č. ú.: 2238480453/0200

3. Základná škola, Májové námestie 1,Prešov
v zastúpení: PaedDr. Dana Štucková, riaditeľka školy
IČO: 36165638, DIČ: 2021436802
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Č. ú.: 4008081317/7500

PREAMBULA

1. Mesto Prešov je vlastníkom nehnutel'nosti - mestského bazéna DELFÍN -
postaveného na parcele č. KNC 14525/30, zastavaná plocha o výmere 1005 m2

,

k. ú. Prešov, nachádzajúceho sa na Májovom námestí v Prešove (ďalej len
"vlastník")

2. MSS Prešov, s.r.o. je právnická osoba založená vlastníkom, ktorej činnosť je
zameraná o. i. na poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania bazénov (ďalej
len "poskytovatel"')

3. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov je rozpočtová orgamzacia, ktorej
zriaďovatel'om je vlastník a ktorá je správcom majetku vlastníka - nehnutel'nosti -
stavby so súp. č. 11344, postavenej na parcele č. KNC 14525/30, zastavaná plocha
o výmere 1005 m2, k. Ú. Prešov (ďalej len "správca").
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Táto dohoda sa uzatvára za účelom poskytovania služby pre verejnosť - plávanie pre
verejnosť - v priestoroch mestského bazéna DELFÍN, ktorý sa nachádza v areáli správcu.

Článok l
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je zabezpečenie služby/poskytovanie služby - plávanie pre
verejnosť- v priestoroch mestského bazéna DELFÍN (ďalej len "bazén").

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vlastník súhlasí, aby v priestoroch bazéna boli poskytované služby pre verejnosť -
plávanie pre verejnosť - za odplatu (vstupné).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto služby plávanie pre verejnosť bude poskytovať
poskytovateľ, ktorého je vlastník jediným spoločníkom a ktorého predmetom činnosti je aj
prevádzkovanie bazénov.

3. Správca sa zaväzuje sprístupniť vstup do bazéna pre verejnosť za účelom poskytovania
služby plávanie pre verejnosť.

4. Správca a poskytovateľ sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť pri prevádzkovaní
bazéna.

5. Správca si vyhradzuje právo na prístup do priestorov, kde sa nachádza technické
zariadenie bazéna, aj v čase poskytovania služby poskytovateľom pre verejnosť.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu plávanie pre verejnosť v dňoch a hodinách,
ktoré sú špecifikované v dohodnutom harmonograme. Tento harmonogram - rozpis hodín
pre verejnosť - je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto dohode a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Správca sa zaväzuje pri využívaní bazénu tento harmonogram rešpektovať.

7. Počas školských prázdnin si poskytovateľ vyhradzuje právo jednostranne upraviť
harmonogram hodín určených na poskytovanie služby plávanie pre verejnosť v záujme
verejnosti.

8. Počas letných školských prázdnin bude správca vykonávať na bazéne bežné opravy
a údržbu a prípravu bazéna na nový školský rok v trvaní minimálne 6 týždňov.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby plávanie pre verejnosť za poplatok
(vstupné), ktorý uhradí návštevník bazéna. Výška poplatku po dohode s Mestom Prešov je
stanovená takto:
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Dospelí 2,20 €I l hod., permanentka 16,60 €I 10 hodín (ceny bez DPH)
Deti a dôchodcovia 1,20 €I l hod., permanentka 10.- € 110 hodín(ceny bez DPH).

10. Vybrané poplatky sú príjmom poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje takto získané finančné
prostriedky (znížené o sumu DPH) previesť na účet správcu. Správca sa zaväzuje ich
použiť na zabezpečenie plynulej prevádzky bazéna a jeho údržbu v súlade s osobitnými
predpismi.

11. Správca zodpovedá za prevádzku bazéna v plnom rozsahu aje povinný poistiť sa pre
prípad vzniku úrazu návštevníkov spôsobený zanedbaním povinností správcu a pre prípad
vzniku škody na majetku návštevníkov ako aj škody vzniknutej na zariadení, ktoré tvorí
súčasť bazéna.

12. Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi a BOZP.
Správca je ďalej povinný dodržiavať platnú legislatívu a plniť všetky povinnosti súvisiace
s prevádzkovaním bazéna. Správca sa zaväzuje vypracovať prevádzkový poriadok a
vnútorný poriadok pre návštevníkov bazéna a zabezpečiť ich dodržiavanie.

13. Správca je povinný s týmito predpismi preukázateľným spôsobom oboznámiť
poskytovateľa a všetkých návštevníkov bazéna.

ČlánokIll
Doba trvania a skončenie dohody

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
podľa osobitných predpisu.

2. Túto dohoduje možné ukončiť:
• dohodou zmluvných strán
• jednostrannou výpoveďou, pncom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť

1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
• jednostranným odstúpením od tejto dohody v prípade jej závažného alebo opätovného

menej závažného porušenia, účinným odo dňa doručenia poslednej zo zvyšných
zmluvných strán.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu
ovplyvniť plnenie tejto dohody.

2. Táto dohoda môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami
zmluvných strán.

3. Všetky prípadné spory pri nedodržaní tejto dohody sa pokúsia strany riešiť dohodou. Ak
k takej dohode nedôjde, uplatnia zmluvné strany svoj nárok na súde.

4. Táto dohoda je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý sa považuje za originál; jeden
výtlačok pre poskytovateľa služby, druhý pre správcu a 2 výtlačky pre vlastníka.
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5. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu dohodu vlastnoručne podpísali.

V Prešove dňa ..../..!....t!..f:..~tJI'3

Základná škola Májové námestie 1, Prešov Mesto Prešov

PaedDr. Dana Štucková rlil ~mA!cJ:1;:.4~drola t: JUDr. Pavel Hagyari
• / 080 o' PREŠOV

riaditel'ka školy . t~1 OS) /770) II 3
17o3 l :?8 .•...:::::::=::::::::: ••..•••..

MSS Prešov, s.r.o.

Mgr. Peter Bobko, konateľ

Ing. Juraj Hudáč, konateľ
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