ZMLUVA
uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
1. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.
so sídlom: Košovská 1, 971 01 Prievidza
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, vložka č. 2223/R
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
zast.: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Strana č. 1“)
2. Mgr. Martin Fungáč
bydlisko: Pod Hrádkom 29, 971 01 Prievidza V.
(ďalej len „Strana č. 2“)
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí skupinového vstupu minimálne pre 15 ľudí do
krytej plavárne v sprievode minimálne 1 dospelej osoby v priestoroch krytej plavárne na Ul. S.
Chalupku 12 A v Prievidzi za nasledovných podmienok:
Čl. I.
Strana č. 1, ako prevádzkovateľ zariadenia krytej plavárne na Ul. S. Chalupku 12 A v Prievidzi, sa
zaväzuje poskytovať Strane č. 2 skupinový vstup minimálne pre 15 ľudí do krytej plavárne
v sprievode minimálne 1 dospelej osoby:
- pondelok až štvrtok od 16,00 hod. do 18,00 hod.
Ak Strana č. 2 nebude môcť využiť skupinový vstup minimálne pre 15 ľudí do krytej plavárne v
sprievode minimálne 1 dospelej osoby v stanovených dňoch z dôvodu uzatvorenia objektu krytej
plavárne Stranou č. 1, bude jej poskytnutý náhradný termín v tom istom týždni v rovnakom čase.
Strana č. 1 poskytne pre Stranu č. 2 sociálne príslušenstvo krytej plavárne – šatne, sprchy, toalety
v čase skupinového vstupu minimálne pre 15 ľudí do krytej plavárne v sprievode minimálne 1
dospelej osoby.
Strana č. 1 tiež poskytne Strane č. 2 možnosť celoročného využitia nástenky vo vestibule
plavárne, za účelom zverejnenia oznamov o fungovaní plaveckej školy.
Čl. II.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Zmluvné strany sa dohodli, že využitie skupinového vstupu v priestoroch krytej plavárne na Ul. S.
Chalupku 12A v Prievidzi nebude faktúrované v čase letných prázdnin, t.j. v mesiacoch júl
a august a v mesiaci december.
Čl. III.
Strana č. 2 sa zaväzuje:
- vyúžívať uvedené priestory len na dohodnutý účel a udržiavať v ňom poriadok a čistotu
- zabezpečiť, aby osoby, ktoré budú využívať poskytnuté priestory bezvýhradne dodržiavali
prevádzkový poriadok zariadenia a poučenie pre návštevníkov celého objektu
- že bezvýhradne a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti
a ochrany zdravia osôb v poskytnutých priestoroch, berie na vedomie a súhlasí, že
zodpovedá v plnom rozsahu za nedodržanie a porušenie tejto povinnosti a záväzku,

pričom zodpovedá taktiež v plnom rozsahu za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho
činnosťou v uvedených priestoroch, či už pôjde o škodu na zdraví, na majetku, alebo inú
škodu, a to v zmysle platných právnych predpisov, ak sa zo zákonných dôvodov nedokáže
svojej zodpovednosti zbaviť.
Čl. IV.
Dohodnutá cena za skupinový vstup minimálne pre 15 ľudí do krytej plavárne v sprievode
minimálne jednej dospelej osoby v priestoroch krytej plavárne na Ul. S. Chalupku 12A v Prievidzi
sa stanovuje na 80,00 EUR s DPH/týždenne, ktorú Strana č. 2 uhradí na základe mesačnej
faktúry, ktorú vystaví Strana č. 1, v lehote splatnosti k 20. dňu v príslušnom mesiaci podľa
skutočne odobratých skupinových vstupov. V prípade, že Strana č. 2 nebude využívať skupinový
vstup, je povinná o tejto skutočnosti minimálne 7 kalendárnych dní vopred upozorniť zástupcu
vedúceho strediska športových zariadení.
Čl. V.
Zmluvu možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu zo Strany č. 1 alebo Strany č. 2 s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, pričom výpoveď začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede.
c) v prípade porušenia ustanovenia čl. III sa zmluvné strany dohodli, že zmluvný vzťah
zaniká doručením písomného oznámenia Strany č. 1 Strane č. 2.
Čl. VI.
1. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán –
formou dodatku k zmluve.
2. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží Strana č. 1 a druhý
Strana č. 2.
3. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
1.1.2019.
5. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité
na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto
zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom túto dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
V Prievidzi, ...............................

V Prievidzi, ................................

....................................................
Strana č. 1
Ing. Marián Bielický
TSMPD s.r.o.

....................................................
Strana č. 2
Mgr. Martin Fungáč

