Zmluva o užívaní telocvične v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka – 1/2022.
1.Správca objektu:
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
Ul. ČSA 109/91
962 23 Očová
Zastúpená: Ing. Bibiánou Pivoluskovou, riaditeľkou školy
IČO: 037833740
Bankové spojenie: VÚB Zvolen
Číslo účtu: 1666390353/0200
2.Užívateľ telocvične:
Diana Garabášová

ďalej spolu ako „Zmluvné strany“

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je užívanie priestorov telocvične pre športovanie v čase od 7.00 hod. do
8.00 hod. , jedenkrát v sobotu v mesiaci v školskom roku 2021/2022 od 23.04.2022 do
26.06.2022.
2. Objekt sa môže využívať len pre účel stanovený zmluvou.
3. V objekte je zakázané používať alkoholické nápoje, fajčiť, alebo používať iné omamné látky.
4. Vstup do telocvičnej haly je možný len v športovej obuvi, ktorá (jej podrážka) nezanecháva stopy
na laku palubovky, ktoré si cvičenci prinesú čisté na prezutie so sebou.
5. V objekte nie sú povolené športové činnosti, ktoré by mohli vytvárať možnosť poškodenia
telovýchovného zariadenia. Užívateľ telocvične , uvedený v bode 2 zmluvy o užívaní telocvične
zodpovedá za bezpečnosť a zdravie zúčastnených osôb, ako aj BOZP a ochranu objektu
telocvične pred požiarmi, otváranie a zatváranie objektu telocvične. V objekte je povolené
používanie lopty na halový futbal – tzv. lenivé lopty.
6. Nedodržanie podmienok zmluvy je dôvodom jednostranného zrušenia tejto zmluvy zo strany
správcu.
7. Užívateľ telocvične sa riadi COVID Automatom pre šport, ktorý je uvedený na webovej stráne
ww.covidsport.sk

II. Cena za užívanie telocvične
1. Dohodnutá cena za užívanie je 10 EUR/hodinu (v cene za užívanie sú zahrnuté reálne náklady
na energie (teplo, voda, elektrina), upratovanie, odmena správcovi telocvične).
2. Užívateľ telocvične je povinný hradiť štvrťročne poplatok za užívanie telocvične , do 15 dní
nasledujúcich po ukončení štvrťroka.
3. Za užívanie telocvične sa bude hradiť na účet prenajímateľa SK51 0200 0000 0016 6639 0353,
prípadne poštovým poukazom nasledovne:

1. štvrťrok 2022: 10 sobôt x*1,0 hod.*10 EUR=100 EUR

III. Ukončenie zmluvy.
1. Ukončenie zmluvy bude uplynutí dohodnutej doby, prípadne dohodou zmluvných strán
IV. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju
dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna a na znak
súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňa podpisom oboma zmluvnými stranami, najskôr však deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
4. V prípade potreby, využívania telocvične pre potreby školy, v čase dohodnutom pre užívanie
telocvične užívateľom, užívateľ súhlasí s tým, že na základe oznámenia správcu si nebude
nárokovať užívanie priestorov v dohodnutom čase. V tomto prípade bude odpočítaná suma za
daný čas.
V Očovej dňa 21.04.2022

.........................................................
správca objektu

..............................................................
užívateľ telocvične

