
Zmluva o nájme
podl'a § 663 a nasl. občianskeho zákonníka

(Č.p.: KRPZ-TT-E02-19-044/2011 )

I.Zmluvné strany

Prenajímatel': Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 OO Trnava
zastúpená: _
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 00598135
DIČ: SK 2021190963
Zriadená uznesením č.14 7/1994 mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa
19.10.1994

( ďalej len prenajímateľ)

Nájomca Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
Kollárova č.31, 917 02 Trnava
zastúpené: _____ _ _. , __ . _
bankové spojenie: '
číslo účtu:
IČO: 00735825
DIČ:2020992996

( ďalej len nájomca)

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom celého bazéna každý pondelok v týždni a ~ bazéna
každý štvrtok v týždni plavárne Zátvor, ul. Rovná č.9 v Trnave, ktorá je v správe Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava za účelom vykonávania služobnej telesnej
prípravy príslušníkov PPÚ OPP KR PZ v Trnave na rok 2012. Služobná telesná príprava bude
vykonávaná každý pondelok a štvrtok v čase od 14.30 hod. do 15.30 hod., s výnimkou dní
pracovného voľna a mesiacov júl a august.

III. Nájomné

1. Nájomné bolo stanovené dohodou, vo výške:
20,91 EUR za ~ bazéna za jednu hodinu,
41,82 EUR za celý bazén za jednu hodinu.

2. Prenajímateľ bude fakturovať na adresu nájomcu skutočne prenajaté hodiny vždy po
ukončení príslušného mesiaca. Splatnosť faktúry bude 30 dní od prevzatia nájomcom.
Úhrada faktúr prebehne výhradne prevodným' príkazom. Faktúra musí obsahovat'
náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti,
je nájomca oprávnený ju vrátiť prenajímateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry nájomcovi.

2. Pre prípad omeškania nájomcu so zaplatením nájomného je dohodnutý poplatok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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IV. Doba nájmu

Táto zmluvaje uzatvorená na dobu určitú, t.j. od 1.1. 2012 do 31.12. 2012, vrátane.

V. Povinnosti prenajímateľa

l. Zabezpečiť v stanovených hodinách podľa bodu II. tejto zmluvy prístup na plaváreň.
2. Zabezpečiť, aby plaváreň bola v stave spôsobilom na činnosť uvedenú v bode II. tejto

zmluvy.

VI. Povinnosti nájomcu

1. Určiť vedúceho, zodpovedného za riadenie a organizovanie činnosti a dodržiavanie
bezpečnostných opatrení na plavárni.

2. 24 hodín vopred písomne oznámiť správcovi plavárne, že v dohodnutom čase nepríde.

VII. Skončenie nájmu

1. Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pred uplynutím doby nájom vypovedať písomne
ibez uvedenia dôvodu. Pre tento prípad sa dojednáva výpovedná doba, ktorá je
jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede.

VIII. Záverečné ustanovenia

l. Akékoľvek zmeny, prípadne doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len po dohode
obidvoch zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.

2. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autenticitu tejto zmluvy o nájme svojim podpisom.
Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že bola uzatvorená po
vzájomnom prejednaní.

3. V prípade vzniku škody sa zmluvné strany riadia § 420 a nasl. občianskeho zákonníka.
4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia platnými všeobecne záväznými

predpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, Ix pre prenajímateľa a 2x pre nájomcu.

.zmlwvq bole; '/!ľ~"~ iu,,~'d,.,~:
V Trnave dňa 16.12.2011

.t~, /,2.. MI'

Prenajímateľ:

Riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava


