
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
a prenájme športovej haly pre Gymnázium Trebišov na školský rok 2017/2018

uzatvorená medzi: 

dodávateľom :
Technické služby mesta Trebišov
adresa: ul. Stavebná 2, 075 01 Trebišov 
v zastúpení: Michal Davala, riaditeľ TS 
IČO: 188 433 
DIČO: 2020749951 
Bankové spojenie: OTP BK Trebišov 
Číslo účtu: 626 77 26/5200

a

odberateľom:
Gymnázium Komenského 32, Trebišov
adresa: Komenského 32, 075 01 Trebišov 
v zastúpení: PaedDr. Mária Kašaiová -  riaditeľka
IČO: 161 241 
DIČO: 2020749863 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK5681800000007000189343

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy Gymnázia 
Trebišov, v školskom roku 2017/2018 v Športovej hale v Trebišove. /ďalej len ŠH/ 
Zmluvné strany sa zaväzujú splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy s cieľom 
zabezpečiť riadny chod vyučovania telesnej výchovy na škole.

II. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. TS Trebišov sa zaväzujú:
aJ Poskytnúť Gymnáziu Trebišov športovú halu na vyučovanie telesnej výchovy za sumu

11,62,-€ + 20% DPH za hodinu, po vzájomnej dohode z hľadiska dlhodobého 
prenájmu s tým, že hodiny -  ich počet a štruktúra využívania budú spresnené pred 
začatím sezóny do 25.9.2017 a budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.

b/ Vytvoriť v športovej hale vyhovujúce podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy. Za 
týmto účelom sa dodávateľ zaväzujú k vyučovaniu telesnej výchovy poskytnúť okrem 
športovej haly aj športové kabíny ( šatne v športovej hale ), sprchy s teplou vodou 
a celkovo zabezpečiť vhodné teplotné podmienky pre prevádzku športových činnosti 
v súlade s STN EN 12 831 ( slovenská technická norma ). Podľa tejto technickej 
normy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť požiadavku na vnútornú teplotu podľa druhu 
vykurovacej miestnosti nasledovne:



v telocvični na 16 °C,
v športových kabínach ( šatne v športovej hale ) na 22 °C, 
v sprchách na 22 °C.

V prípade, ak TS Trebišov nezabezpečia vhodné teplotné podmienky v zmysle STN 
EN 12 831, zmluvné strany sa dohodli, že cena prenájmu športovej haly za hodinu 
vyučovania telesnej výchovy sa znižuje zo sumy 11,62,- € + 20 % DPH, na sumu 6,- € 
+ 20 % DPH. Uvedené sa vzťahuje na obdobie Október 2017 -  Apríl 2018.

2.2. GYMNÁZIUM Trebišov sa zaväzuje:

a1 Pri vyučovaní telesnej výchovy dodržiavať dohodnutý časový harmonogram, prevádzkový 
poriadok a všetky zásady, ktoré pre činnosť v športovej hale platia /obuv s bielou 
podrážkou pre používanie len v športovej hale, zákaz používania štepárskeho vosku 
a iného materiálu, ktorý poškodzuje palubovku/. V prípade nedodržania podmienky 
používania vhodnej obuvi platí zákaz vstupu na palubovku. Pri športovej činnosti 
rešpektovať pokyny pracovníkov, prevádzkarov športovej haly a vedenia haly a vedenia 
TS.

b/ Dodržiavať bezpečnostné predpisy a poriadok. V prípade spôsobenia škody na športovej 
hale a jej zariadení nedodržaním týchto predpisov, túto v plnej výške nahradiť, prípadne 
previesť opravu zariadenia do pôvodného stavu.

c/ Na základe faktúr prevádzať úhrady za túto činnosť v súlade s touto zmluvou lx mesačne 
a to vždy k 10- tému dňu nasledujúceho mesiaca.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce zmluvy a dohody. 
Akékoľvek zmeny, alebo dodatky k tejto zmluve musia byť uskutočnené písomnou 
formou a schválené podpisom štatutárnych zástupcov oboch strán.

3.2.Táto zmluva sa uzatvára na školský rok 2017/2018, od 26.9.2017 -  30.6.2018 a má 
jednomesačnú výpovednú lehotu

3.3.Nedodržaním ktoréhokoľvek bodu tejto zmluvy môže viesť k jej rozviazaniu 
ktoroukoľvek stranou bez dodržiavania výpovednej lehoty.

3.4.Fakturovať sa bude skutočne odučený počet hodín telesnej výchovy.
3.5.Odberateľ je povinný zabezpečiť úlohy na úseku Požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou 

Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. zo dňa 26.11.2002 o požiarnej ochrane.
3.6.Ak nie je v zmluve inak, platia právne vzťahy v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 

a ostaných právnych predpisov, menovite predpisov o financovaní a fakturovaní.
3.7.Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a bola podpísaná v dvoch origináloch 

v rovnakej platnosti a záväznosti.

V Trebišove 26.9.2017



DODATOK K ZMLUVE

Časový harmonogram vyučovacích hodín Gymnázia Trebišov na školský rok 2017/2018

Športová hala

Pondelok 10.°°-11.30
Utorok 9_oo_ 24 30

Streda 7.30-  16.30
Štvrtok )0 O 0 1 U

)
o

Piatok l l . 30-  16.00

Gymnázium Trebišov sa zaväzuje, že v prípade konania kultúrno-spoločenského 
podujatia v ŠH prispôsobí vyučovacie hodiny tak, aby tieto nebránili konaniu tohto podujatia, 
ako aj príprav v S H na toto podujatie.

/ 2 , 7
PaedDr. Mária Kašaiová 
riaditeľka Gymnázia
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