
Z M L U V A 
o užívaní plaveckého bazéna v Mestských kúpeľoch 

uzavretá podFa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Zz. o cenách 
v znení neskorších predpisov, 

uzavretá medzi: 

Prenajímateľ COMPLEX INTERNATIONAL, a.s. 
Moyzesova 7883 / 39 
960 01 Zvolen 
IČO: 36 029 874 
IČ DPH: SK2020067874 
Zastúpená: Ing. Alenou Pavúkovou 
Bankové spojenie: UníCredit Bank, as. Zvolen 
Číslo účtu: 6611892009/1111 

Nájomca : Základná škola 
P. Jílenmického 1035 / 2 
960 01 Zvolen 
IČO: 37831208 
DIČ:2021646440 
Zastúpená: Mgr. Ľuboslavou Bielikovou, riaditeľ školy 
Bankové spojenie: VÚB a.s, Zvolen 

: Číslo účtu: 1634261258 / 0200 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je užívanie plaveckého bazéna v Mestských kúpeľoch vo Zvolene 
nájomcom, za účelom základného plaveckého výcviku žiakov školy. 

CENA A SPLATNOSŤ 

V zmysle cenníka vstupného, bude nájomca prenajímateľovi za užívanie bazéna platiť 
nasledovnú sumu : 

26,80 € / hod vrátane DPH 

Splatnosť sumy za užívanie bazéna je na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, 
ktorá bude vystavená po ukončení výcviku.. 



DOBA PLATNOSTI A ZÁNIK 

Zmluva j e uzavretá na dobu určitú od 23.05.2011 do 27.05.2011 
v nasledovných termínoch: 
pondelok až piatok v čase od 9,00 - 11,00 hod 

Zmluva môže zaniknúť: 
- uplynutím doby platnosti zmluvy 

písomnou dohodou oboch zmluvných strán 
- písomnou jedno mesačnou výpoveďou , ktorú môže využiť každá zo zmluvných 

strán pri závažnom porušení zmluvy, a ktorá začína plynúť prvým dňom v mesiaci 
nasledujúcom po jej doničení. 

1. Nájomca je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a kúpeľný poriadok a musí s ním 
oboznámiť všetky osoby, ktoré budú bazén využívať. 

2. Deti do 10 rokov môžu využívať len v sprievode dospelej osoby. 
3. Nájomca je povinný využívať bazén len na dohodnutý' účel a je povinný pri jeho 

využívaní zabezpečiť odborný dohľad. 
4. Nájomca prehlasuje, že prenajímateľovi uhradí všetky škody, ktoré zapríčinia osoby 

nájomcu na zariadení, alebo objekte kúpeľov. 
5. Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, alebo odcudzenie osobných veci odložených 

v šatniach, od ktorých boli vydané kľúče nájomcovi. 
6. Nájomca berie na vedomie, že osoby ktoré využívajú bazén sú povinné rešpektovať 

prevádzkové pokyny personálu prenajímateľa 
7. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu využívania bazéna, v závažných 

prípadoch o čom musí nájomcu včas upozorniť a umožniť mu využívanie bazéna 
v náhradnom termíne. 

1. Táto zmluva sa môže zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zo zúčastnených strán 

obdrží po jednom rovnopise. 
3. Zmluva nadobúda účinnosť, dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zvolen: 12.05.2011. 

Moyzesova 7883/39, 96001 Zvolen 
"O 3«i2í)8ľ« IČ DPH SK2020067874 


