
ZMLUVA O NÁJME BAZÉNA "DELFÍN" Z. ~:ľŕjly~O!3
uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Prenajímateľ:

Nájomca: ~
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Základná škola
Májové námestie č. 1, 080 O 1 Prešov
v zastúpení: PaedDr. Dana Štucková, riaditeľka školy
IČO: 36165638
DIČ:2021436802
bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 4008041745/7500, 400S081317/7500
tel. číslo: 051/7703128
(ďalej len "prenaj ímateľ")

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava
plk. JUDr. Ladislav Vasilenko
na základe plnomocenstva Č.p.:KM-OPVA2-2013/341-030 zo dňa
9.4.2013

00151866
SK2020571520
Štátna pokladnica
7000180023/8180
(ďalej len ~,nájomca")

Článok l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je nájom bazéna "DELFÍN" a školského ihriska na Májovom námestí č. 1,
Prešov v dohodnutej dobe, za účelom vykonania previerky fyzickej zdatnosti uchádzačov o prijatie do
služobného pomeru príslušníka hasičského a záchranného zboru.

Článok II.
Doba plnenia zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 27.06.2013.
2. Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať nasledovne:

• 27.06,2013 od 09.00 h do 10.00 h nájom školského ihriska, od 10.00 h do 11.00 h nájom bazéna

3. Zmena termínu je možná na základe dohody zmluvných strán.

Článok III.
Výška a splatnost' nájomného

1. Nájomné ba:téna bolo stanovené na základe Smernice primátora mesta Prešov 22/2012 vo výške
16,60 EUR/hod.
Nájomné školského ihriska bolo stanovené základe Smernice primátora mesta Prešov 22/2012 vo
výške 2,60 EUR/hod.

2. Nájomné uhradí nájomca na základe faktúry vystavenej prenajímateľom po poskytnutí bazéna
a školského ihriska.na účet prenajímateľa č. 4008041745/7500. Splatnosť faktúry je 21 dní odo
dňa jej doručenia na adresu nájomcu. .

3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade paušálnych nákladov spojených s nájmom bazéna vo výške:
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a) elektrická energia
b) dodávka tepla
c) vodné, stočné
d) plyn

2,42 EUR/hod.
24,27 EUR/hod.
1,58 EUR/hod.

0,72 EUR/hod.

4. Náklady spojené s nájmom bazéna nájomca uhradí na základe faktúry vystavenej prenajímateľom
po poskytnutí bazéna na účet prenajímateľa č. 4008081317/7500. Splatnosť faktúry je 21 dní odo
dňa jej doručenia na adresu nájomcu.

Článok IV.
Ostatné podmienky zmluvy

1. Nájomca sa zaväzuje užívať bazén len na účely vykonávania previerky fyzickej zdatnosti
uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka hasičského a záchranného zboru.

2. Prípadné škody spôsobené na majetku prenajímateľa vlastnou vinou (nedbanlivosťou), uhradí
nájomca v plnej výške.

Čl. V.
Zánik zmluvy

1. Nájom predmetu zmluvy zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dojednaný.
2. Pred uplynutím dojednanej doby je možné nájom ukončiť dohodou alebo výpoveďou v 1-

mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.

3. V prípade podstatného porušenia zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Obsah zmluvy je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva
výtlačky.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôsledne oboznámili, uzatvárajú ju slobodne,
vážne, určite, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

V Prešove dňa 2 o. JÚN 2013

uuQ.;uu
Paed . Dana Stucková

~

'aditeľka š olV r14 skola
mtlJ{)tť nAmE:SJ1[' I

ntf 080 01 Pl/E~OV
, tel. 051/7701713

7703128


