ZMLUVA č. 1TE – šk. 2018/2019
o používaní telocvične v SOŠT Kukučínova 483/12, Poprad

Prenajímateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
00891541
SK2020654009
Štátna pokladnica
SK8681800000007000515014
Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
/ďalej prenajímateľ/

a
Nájomca:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Súkromné gymnázium
Rovná 597/15, 058 01 Poprad
42028566
SK2022240715
Tatra banka, a.s.
SK46 1100 0000 0026 2203 2866
Mgr. Soňa Svienta, riaditeľka školy

/ďalej nájomca/

v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja uzavreli nasledovnú zmluvu
o používaní telocvične

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je používanie školskej telocvične. Ide o používanie priestorov
telocvične v pracovných dňoch na výučbu telesnej a športovej výchovy.
2. Dohodnutý počet je 10 vyučovacích hodín týždenne:
Pondelok
Streda
Streda – krúžok

07.00 - 07.45 (1 vyuč. hod.)
08.00 - 14.20 (7 vyuč .hod.)
14.30 - 16.00 (2 vyuč. hod.)

Zmena počtu hodín používania telocvične musí byť vopred dohodnutá s prenajímateľom.
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Článok 2
Doba trvania zmluvy
Zmluva o používaní telocvične sa dojednáva na dobu určitú od 10.09.2018 do 30.06.2019.

Článok 3
Cena a úhrada za používanie telocvične
Nájomca sa zaväzuje platiť za používanie telocvične na základe faktúry vystavenej SOŠT
mesačne,- dohodnutú cenu 10,00 €/vyučovacia hod., z čoho cena nájmu činí 8,00 € a cena za
služby 2,00 €. Dohodnutú cenu používateľ uhradí prevodným príkazom na číslo účtu
7000515014/8180, Štátna pokladnica.
Fakturovať sa bude celý počet dohodnutých hodín, bez ohľadu na to, či nájomca skutočne
v telocvični bol. V čase sviatkov a prázdnin sa fakturovať nebude.
Ak prenajímateľ potrebuje využívať telocvičňu pre svoje potreby v rovnakom čase ako
nájomca oznámi to dva dni vopred nájomcovi a ten je povinný túto zmenu akceptovať.
Pri nezaplatení úhrady v stanovenom termíne sa táto zmluva o používaní telocvične r u š í.

Článok 4
Práva a povinnosti používateľa
Nájomca sa zoznámi so školským poriadkom SOŠT platným pre používanie telocvične
a bude dodržiavať všetky pravidlá stanovené SOŠT. Do telocvične bude vstupovať len
v prezuvkách, bude udržiavať poriadok a čistotu.
Nájomca môže vo vyhradenom čase (viď. Čl.1 ods.2) namiesto telocvične využívať
vonkajšie ihrisko. Mimo vyhradeného času ho používať nesmie.
Za škody v telocvični a na ihrisku, vzniknuté vo vyhradenom čase zodpovedá v plnom
rozsahu nájomca.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami. Zmluva je napísaná
v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú stranu.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne
podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
V Poprade dňa 06. septembra 2018

............................................
Mgr. Soňa Svienta
riaditeľka školy

..................................................
Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
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