
 

 

Zmluva o využívaní telocvične 

jednorazová č. 3/2018 
 

 

Zmluvné strany 

 

Nájomca: 

Názov:      Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047,  

Považská Bystrica 

Sídlo:      Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 

IČO:      36129852 

DIČ:      2021670596 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Nataša Kováčová, riaditeľka školy  

IBAN:  SK39 7500 0000 0040 2368 7384 

 

a 

 

Podnájomník: 

Názov:      Ľubomír Krčmárik 

Sídlo:      Rozkvet 2055/117-3 

017 01  Považská Bystrica 

                                         

                                                                               

                  

1. PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom zmluvy je podnájom priestorov veľkej telocvične o ploche 593 m

2
 a malej telocvične 

o ploche 135 m
2 

nachádzajúcej sa v budove Súkromnej základnej školy DSA, Sídl. Rozkvet 2047 

v Považskej Bystrici, vstupu do telocvične, šatne, toalety a sprchy. 

 

2. ÚČEL PODNÁJMU 

 
Prenajaté nebytové priestory budú využité na basketbalový turnaj.      

 

3. CENA PODNÁJMU 

 
1. Celková suma za užívanie prenajatých priestorov predstavuje  70,00 € (slovom sedemdesiat 

€) za 1 deň podnájmu.  

 

2. Podnájomník je povinný uskutočniť úhradu v hotovosti vopred do pokladne Súkromnej 

základnej školy DSA. 

 

3. Po skončení platnosti tejto zmluvy je Podnájomník povinný odovzdať Nájomcovi predmet 

podnájmu vyprataný a vyčistený, v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu, a to 

v lehote 10 dní po ukončení tejto zmluvy, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodnuté 

inak. 
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4. DOBA PODNÁJMU 

 
Podnájom je dohodnutý na deň 23. 06. 2018. 

 

 

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA ZMLUVY 

 
1. Podnájomník je povinný dodržiavať platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a predpisy o požiarnej ochrane, s ktorými bol preukázateľne oboznámený 

nájomcom. Podnájomník preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z právnych 

predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle zákona č. 124/2006, v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Podnájomník je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete 

podnájmu, chrániť prenajaté priestory pred poškodením a zničením a zodpovedá za 

dodržiavanie čistoty a poriadku prenajatých priestorov. V prípade porušenia týchto 

povinností zodpovedá za vzniknutú škodu a predmet podnájmu uvedie do pôvodného stavu 

na vlastné náklady.     

 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými 

všeobecne platnými právnymi predpismi. 

 

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 vyhotovenie obdrží nájomca a 1 vyhotovenie 

podnájomník. 

 

 

 

V Považskej Bystrici 11. 06. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_______________________                           ______________________ 
            Nájomca                                                                           Podnájomník  

Mgr. Nataša Kováčová     Ľubomír Krčmárik 

     riaditeľka školy          


