Zmluva č. 30/P/2017
o využívaní bazéna v priestoroch kúpaliska Castiglione Trnava, J. Slottu 45

I.
Poskytovateľ:

Zmluvné strany

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
917 01 Trnava, Hlavná 17
Zastúpená riaditeľom: Ing. Martin Turčan
Bankové spojenie: VÚB Trnava: č. ú.: 6334-212/0200
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK 2021190963

a
Užívateľ:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave,
Rybníková 9, 917 00 Trnava
Zastúpené riaditeľom: mjr. Mgr. Zoltán Takács
IČO: 00151866

uzatvárajú zmluvu o využívaní veľkého bazéna kúpaliska Castiglione v Trnave
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je využívanie veľkého bazéna kúpaliska Castiglione, Trnava, J. Slottu
45 na plavecké tréningy Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave.
III. Termín využívania bazéna a účinnosť zmluvy
Poskytovateľ na základe tejto zmluvy umožní užívateľovi plavecké tréningy vo veľkom
bazéne kúpaliska v mesiacoch jún, júl a august 2017, v čase od 8:00 hod. do 9:00 hod.
IV. Cena za užívanie a podmienky úhrady
1) Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnom využívaní bazéna.
V. Podmienky užívania bazéna
Povinnosti poskytovateľa a užívateľa:
1) Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť užívateľovi veľký bazén
kúpaliska Castiglione, podľa dohody v čl. II. a III. tejto zmluvy.
2) Užívateľ je oprávnený využívať bazén iba v dňoch, v ktorých je zabezpečovaná prevádzka
kúpaliska.
3) Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby využívanie kúpaliska bolo realizované výhradne
v dohodnutých hodinách v čase od 8.00 hod. do 9.00 hod.
4) Užívateľ je oprávnený využívať kúpalisko Castiglione ako bežný návštevník a je povinný
dodržiavať predpisy a prevádzkový poriadok platný pre kúpalisko Castiglione.

VI. Záverečné ustanovenia
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy zaväzujú k jej plneniu
vo všetkých bodoch.
2) Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pričom návrh
na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán.
3) Zmluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží poskytovateľ a 1
vyhotovenie obdrží užívateľ.
4) Zmluva bola zverejnená dňa 7. 6. 2017.

V Trnave, 1. 6. 2017

......................................................
poskytovateľ

...................................................
užívateľ

