Žiadateľ (organizácia alebo skupina občanov)

Cvičisko Poprad s.r.o.
Zástupca žiadateľa (organizácie alebo vedúceho skupiny)

Tomáš Štefány - konateľ
Oficiálne sídlo žiadateľa (adresa alebo adresa vedúceho skupiny)

Námestie sv. Egídia 97/72, 058 01 Poprad
IČO/ DIČ ( dátum narodenia vedúceho skupiny)
IČO: 51 470 772, IČ DPH: SK2120720448
Kontakt zodpovednej osoby ( e-mail, telefón)

tomas.stefany@gmail.com, 0948 909 198
Projekt
Názov projektu

Skupinové cvičenie s osobným trénerom
Popis projektu
Na základe žiadosti skupiny žien v dôchodkovom veku (zastupuje ich pani Drahomíra Slovinská – 0907 978 881) –
obyvateliek Vysokých Tatier – Tatranskej Lomnice o pridelenie osobného trénera našim špecializovaným fitness
centrom Cvičisko Poprad (www.cviciskopoprad.sk, prevádzka Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad) Vás žiadame
o uhradenie nákladov na prenájom telocvične na Základnej škole v Tatranskej Lomnici (návrh zmluvy prikladám
v prílohe žiadosti) do konca tohto školského roku a nákladov spojených s osobným trénerom. Cvičenie by prebiehalo
1x do týždňa na 1 hodinu v danej telocvični.

Celkový rozpočet projektu: (prosíme o vyšpecifikovanie položiek rozpočtu)
17 hodín x 8,- EUR = 136,- EUR
17 hodín x 32,- EUR (náklady na PHM a mzdu osobného trénera) = 544,- EUR

Požadovaná výška príspevku:
680,- EUR
Predpokladaný počet osobohodín dobrovoľníckej práce:

(napr.: 3 osoby budú na projekte pracovať 5 hodín je to 15 osobohodín)

Prílohy
K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (stačí kópia alebo sken, nie je potrebné overenie):
1. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
2. Podpísané čestné prehlásenia prijímateľa
3. Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do
životného prostredia a pod.)
4. Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, rekonštrukcie
a pod.)
5. Písomné stanovisko (súhlas) majiteľa pozemku ak sa nejedná o pozemok mesta Vysoké Tatry a mapový
podklad pozemku. ( stačí z internetu )

Zmluva o nájme nebytových priestorov

č.06/2019

Článok 1
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Základná škola Tatranská Lomnica,
05960 Tatranská Lomnica 123
Zastúpený : riaditeľkou školy - PaedDr. Luciou Baloghovou
IČO
: 37876015
Zriaďovateľ : Mesto Vysoké Tatry

Nájomca
IČO
DIČ

: Cvičisko Poprad s. r. o.
: 51470772
: 2120720448

Uzavretá podľa ustanovenia § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a súhlasom zriaďovateľa s nájmom nebytového priestoru
Článok 2
Predmet nájmu
Predmetom tejto zmluvy sú nebytové priestory (telocvičňa spolu s príslušenstvom o celkovej výmere 180
m2), ktoré sa nachádzajú v objekte ZŠ Tatranská Lomnica, v katastrálnom území Tatranská Lomnica, Vysoké
Tatry, okres Poprad, č. súpisné 123, všetko v správe prenajímateľa.
Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu predmet nájmu za podmienok dojednaných v tejto
zmluve.
Článok 3
Účel nájmu
1. Telocvičňa, ktorá tvorí predmet nájmu, bude využívaná na účely skupinového cvičenia.
2. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude používať len na účely, na ktoré sa prenajíma.

Článok 4
Cena nájmu
1. Výška nájmu a prevádzkových nákladov je stanovená dohodou na sumu 8 €/h
Spolu: 8 € x 17 hodín = 136,- Eur
2. Nájomné bude uhradené na základe faktúry vystavenej prenajímateľom za celú dobu prenájmu .
Lehota splatnosti je 14 dní od vystavenia faktúry.
3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy nájmu v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien vstupov.

Článok 5

Doba nájmu a skončenie nájmu
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 26.02.2019 do 30.06.2019
( t .j. 17 hodín prenájmu).
2. Zodpovedný – Tomáš Štefány
3. V prípade nedodržania podmienok tejto zmluvy, resp. v prípade, že nájomca poruší akúkoľvek svoju
zmluvnú alebo zákonnú povinnosť, môže prenajímateľ od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou ku
dňu doručenia odstúpenia nájomcovi.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca nesmie dať predmet nájmu do podnájmu alebo umožniť jeho užívanie inej právnickej alebo
fyzickej osobe.
2. Nájomca zodpovedá za všetky škody spôsobené v prenajatých priestoroch a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady.
3. Nájomca je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, požiarnej ochrany
v prenajatých priestoroch v plnom rozsahu. Za všetky poškodenia zdravia jednotlivých účastníkov
(cvičencov) zodpovedá v plnom rozsahu nájomca.
4. Nájomca je povinný oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy a dodržiavať ho.
5. Prenajímateľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o dodržiavaní podmienok tejto zmluvy.
6. Po skončení účinnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi priestory
v pôvodnom stave s prihliadnutím na bežné opotrebovanie.

Článok 7
Podmienky používania telocvične
1. Vstup do telocvične je povolený len v cvičebnom úbore, v čistej športovej obuvi s podrážkou
nezanechávajúcou stopy na podlahe telocvične.
2. Cvičenci prichádzajú do budovy školy spolu. Po príchode cvičencov poverená osoba z kolektívu cvičencov
zatvorí budovu školy. Včasný príchod do telocvične zabezpečuje nájomca.
3. Cvičenci zodpovedajú za dodržiavanie hygienických predpisov, bezpečnostných predpisov a časového
rozpisu cvičenia.
4. Nájomca zodpovedá za šetrenie elektrickej energie, vody, stien, podlahy a náradia telocvične.
5. Cvičenci majú zakázané pohybovať sa v priestoroch školy. Používať môžu len šatne a WC .
6 . Za každý pohyb cvičencov po budove školy je zodpovedá osoba z kolektívu cvičencov.
7. Vo všetkých priestoroch školy je zakázané fajčiť.
8. V telocvični je prísne zakázané kopať a hádzať loptu do stien, presúvať telocvičné náradie po parketách,
neodborne manipulovať so zariadením telocvične.
9. Poškodenie náradia, stien a ďalšieho zariadenia telocvične je povinná poverená osoba z kolektívu cvičencov
nahlásiť bez zbytočného odkladu riaditeľke školy.

Článok 8
2

Všeobecné ustanovenia
1. Pred začiatkom využívania priestorov telocvične oboznámi nájomca všetkých cvičiteľov s obsahom tejto
zmluvy.
2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne po
vzájomnej dohode.
3. Zmluva je uzavretá na možnosť používania telocvične v rozsahu 1 hodiny týždenne.
4. Ak z prevádzkových dôvodov školy nebude môcť nájomca využiť hodiny určené na cvičenie, tak nebude
Platiť za nevyužité hodiny.
5. V prípade, že touto zmluvou nie sú upravené niektoré náležitosti, právny vzťah sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dojednanú v článku 5. Jej účinnosť končí predovšetkým uplynutím tejto
doby.
Pred jej uplynutím môže zmluvu ukončiť prenajímateľ jednostranným odstúpením v zmysle článku 5 bodu
4.
Zmluva môže byť tiež ukončená písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zo
strany ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá plynie od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre prenajímateľa a druhý pre nájomcu.
8. V prípade zistenia použitia priestoru mimo rozsahu vymedzeného touto zmluvou si nárokujeme zmluvnú
pokutu vo výške 100.- € , ktorá musí byť uhradená do 10 dní od spísania záznamu o tomto
neoprávnenom použití.
9. Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie kľúčov :
- od bočného vchodu do starej budovy ZŠ a do telocvične.
10.Táto nájomná zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a platnosť dňom po dni jej
zverejnenia.

Tatranskej Lomnici, 15.2.2019
Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

.......................................................................
riaditeľka školy- PaedDr. Lucia Baloghová

...............................................................
Tomáš Štefány
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