
PosĘtovatel':
NŁov:
Sídlo:
Zastupenâ:.

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie :

Číslo účtu IBAN:
(ďalej len,,kupujúci")
a

Objednávatel':
(užívatel)
Názov:
Sídlo:
Zast'Ęený:
IČo:
DIČ:

Zm|uva o poskytovaní služieb
vzatvorenâ v zmysle l269 ods. 2 obchodného zákonníka

čHnokI.
Zmluvné strany

cÚľł SERVICE, príspevková oľganvácia
Priemyselná oblasť 2970,946 03 Kolarovo
Ing. Alexander Gőgh - riaditeľ
42199646
2022938852
Prima banka Slovensko pobočka Komárno
sK22 5600 0000 0038 3618 4210

zŠ ľ. Rákócziho II. s VJM
Ul. V. Palkovicha č,.3,946 03 Kolárovo
PaedDr. Judit Bagita - riaditel'ka
37861174
20Ż1627663

(ďalej len,,užívateľ")

lzavre|i túto zmluvu o poskytovaní služieb
čHnok II.

Predmet a účel zmluvy
l . Poskytovateľ je správca špoľtovej haly nachád zajircej sa na Školskej ulici č. 8 v Kolĺírove,

kde poskýuje služby podľa prevádzkového poriadku.

2. Zm|wné strany sa dohodli, Že poskytovateľ bude za podmienok stanovených v tejto zmluve

poskytovať užívatel'ovi za úěelom zabezpeč,eĺia tľéningového procesu, siĺťaži a skupinového

cvičenia služby spojené s užívaním športovej haly.

3. Športová hala, jej hĺacia plocha, športové nźradía a náěinię sa môžu užívať výslovne na

športovri činnosť len so súhlasom spľávcu TvZ.
4. |]žívateľ uživašportovri halu v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja podl'a vopred

nahlásenýchpožiadaviek uŽívateľa, kapacitnej a termínovej možnosti posĘrtovateľa. Tieto

požiadavky sa uplatňujú u správcu haly telefonicky alebo písomnou foľmou.

čHnok III.
Doba trvania a zánikzmluvy

1. Zmluva sauzatvâta na dobu určitú, a to od L4.20I6 do 31.12.2016.

2. Pred ukončením doby, na ktorú bol tento zmluvný vďah dohodnutý , je možné zmluvu ukončiť:

a) Písomnou dohodou zmluvných strán
b) Výpoveďou ktoľoukoľvek zo zmluvných strán pri zźlvažnom alebo opätovnom porušovaní
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ktoľéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná, odôvođnená a musí byť
doľučená druhej zmlurmej strane. Dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane sa zmluva
končí'

čhnok IV.
Cena a platobné podmienĘ

1. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. sa poskyuj e za ílţlradu.
2' Cena je stanovená podľa platného cenníka prevádzkovatel'a GUTA SERVICE.
3. Poskytovateľ vystavíllživateľovi faktúru za posĘtované sluŽby vo výške počtu hodín užívania

podľa schváleného cenníka správcu cÚľł SERVICE.
4. Uživateľ sazavázuje uhĺadiť cerLvzaposkýnuté služby v termíne splatnosti uvedenom na

faktúre.

5. Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry v teľmíne mâzanásledok vyúětovanie poplatku
z omeškania vo výške 0'05 yo z vyfakturovanej sumy zakažđý deň omeškania.

čHnok V.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Poskytovateľ:
1.l. V rámci poskytovania sluŽieb v súlade s touto zmluvou zabezpeěí dodržiavarlie hygienických

predpisov, nariadení a staľostlivosť o bezpećné a zdravé prostredie.

1.2. Nezodpovedá za ođložęrlé cenné predmeţ v šatňových priestoroch.

1.3. Dodržiavapovinnosti prevádzkovatęľanazźtkladę prevádzkového poriadku.

Ż. Užívatęľ:
2.I. Zodpovedá v čase uŽívania poskytovaĺých služieb podľa članku II. tejto zmluvy, zađodržanie

prevádzkového poriadku športovej haly.

2.2. ZodpoveđâzavšetĘ škody, ktoré boli ním alebo jeho zveľencami spôsobené poskytovateľovi

alebo tretím osobám.
2.3. Zabezpečnosť azdravie ričastníkov skupinového cvičenia zodpovedajú tréneri užívateľa,pod

ktorých vędením sa uskutoěňuje skupinové cvičenie.

čHnok VI.
Záverećné ustanovenĺa

7. Zmlwa je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou oľiginálu, z ktoých po jej podpísaní

zmluvnými stľanami kažÄázmluvná stľana obdrŽí jeden rovnopis.

2. Zmhlvné strany zhodne prehlasujú,žetuto zmluvu uzavrelí slobodne avážĺle, nie v tiesni za

nápadne nevýhodných podmienok, pľečítali si ju, poľozumeli jej a nemajú proti jej foľme

a obsahu žiadne námietĘ, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strlín

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia na webovom sídle organizércíę.

ffiíľ.ffiłĘffi"'
20ł29:ts852 r

Ing gh - riaditeľ PaedDr. Judit Bagita - riaditelka
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ZÁKLÂDNÁ FINANČľÁ xoľľnor-ł
vykonaná v anysle 9? zákonâ NR SR ě ' !37ľ2a|5 Z' z'

prţem / použitie / próvny úkon / iný úkon majelkovej povúy

hi.oloĺ op"ĺ.l" debo Jet časť v množEtvc ' 
lłľrllte 

'e 
- nĘJţ Y súlrde:

@so schválenýĺr Íozpďtoą
iŢ s osobitnými prełlpismi alebo medzinĺĺodnými znrluvami'

c) s uzatvorenými znlwami'

Margita
DĹfurn:
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