
Zmluva o prenájme telocvične

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Názov:    Základná škola
Sídlo:  JUH  1054, 093 36 Vranov nad Topľou
IČO:  37873369
DIČ:  2021638531
Zastúpený:  Mgr. Zlatica Halajová – riaditeľka školy

Bankové spojenie:             Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:                                              SK19 0200 0000 0016 3733 2154                                                         

           
 (ďalej len „Prenajímateľ“)

Nájomca:

Meno  :                                                   Vladimír
Priezvisko :                                            Vancák

Občiansky preukaz :                              HU467657                    

Rodné číslo :                                          520112/114       

Adresa:                                                 Juh 1058/13, 09301 Vranov nad Topľou 

Bank. spojenie :                                    

 (ďalej len „Nájomca“)

II.
Predmet zmluvy

1.  Predmetom zmluvy je prenájom telocvične zariadenia Základnej školy, Juh 1054, 093 36 Vranov nad 
Topľou v rozmedzí 2 až 6-krát do mesiaca po 1 hodiny od 10. 10. 2022 do 30. 06. 2023 za účelom  
hrania minifutbalu.

III.
Záväzky zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ Nájomcovi poskytne do nájmu telocvičňu, každý v čl. II 
dohodnutú deň a Nájomca sa zaväzuje zariadenie po skončení nájmu odovzdať Prenajímateľovi v 
stave v akom ho prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie.

2. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že zariadenie, ktoré poskytuje Prenajímateľ Nájomcovi je určené 
len na rekreačno-športové účely a Nájomca bude zariadenie užívať len na tento účel.



3. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomné za poskytnutie zariadenia a č. II. tejto zmluvy je vo 
výške 25,00 Eur s DPH za 1 hodinu. V tejto sume sú už zahrnuté všetky náklady prenajímateľa, 
vrátane nákladov na plnenie spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä náklady na všetky druhy 
energií).

4. Prenajímateľ na základe Zmluvy a podpísanej dochádzky vystaví daňový doklad – faktúru za každý 
mesiac nájomné podľa tejto zmluvy, ktorú doručí nájomcovi. Nájomné sa hradí vždy po skončení 
nájmu v danom mesiaci a je splatné v lehote 15 dní od ukončenia mesiaca.

5. Nájomca sa zväzuje, že úhrady za prenájom budú uhrádzané  v termíne splatnosti a v zmysle platnej 
legislatívy.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, podľa čl. II tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu aj písomnou dohodou pred uplynutím dojednanej doby 
nájmu.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných pre SR.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a s jej obsahom 
súhlasia.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise jeden 
rovnopis.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 07. 10. 2022 

Nájomca:                                                                                         Prenajímateľ:                        

   

…………………………………….                                            …………………………………..
           Vladimír Vancák                                                                  Základná škola, Juh 1054, 09336

                                                                                               Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy


