
Zmluva č. 59/2019 

o prenájme športovísk v správe prenajímateľa 
uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

 

medzi : 

Prenajímateľom : Záhradnícke a rekreačné služby 

   Švermova 45 

   974 04  Banská Bystrica 

   IČO: 00183075  DIČ: 2020459221 

  číslo účtu: 4017189020/7500 ČSOB a.s. 

  zastúpené: PhDr. Ivanom Šabom, riaditeľ organizácie 

           ( ďalej  len prenajímateľ ) 

a 

 

Nájomcom  : Súkromné centrum voľného času 

  Radvanská 1 

                        974 05 Banská Bystrica 

             IČO: 45017093   DIČ:2022444446 

  zastúpené: Mgr. Mária Demočová,  

            ( ďalej  len  nájomca ) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ je správcom Futbalového štadióna nachádzajúceho sa na Sládkovičovej ulici 

č. 34 a správcom telocvične na Magurskej ulici č. 16 so súpisným číslom 14527, situovanej 

na pozemku parc. č. C KN 2495/210, vedená na LV č. 2746, katastrálne územie Sásová. 

2. Prenajímateľ touto dohodou prenajíma nájomcovi: 

a) Futbalové ihrisko na Sládkovičovej ulici č. 34 spolu s príslušenstvom (chodba, šatne, 

WC) na výkon športovej činnosti počas trvania doby prenájmu a to v dohodnutom 

počte hodín, ktorých určenie bude vykonané po dohode s riaditeľom organizácie 

a správcom Futbalového štadióna. 

b)  Veľkú telocvičňu nachádzajúcu sa v pavilóne „E“ areálu bývalej ZŠ Magurská 16. 

 

II. 

 Doba trvania 

1.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od 21.10.2019 do 30.06.2020.  

2. Nájomca má právo počas doby trvania nájmu využívať ihrisko a telocvičňu len so 

súhlasom prenajímateľa v termínoch dohodnutých s prenajímateľom. 

 

III. 

 Cena 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že cena za predmet prenájmu je stanovená dohodou 

zúčastnených strán v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za prenájom futbalového ihriska je dohodnutá vo výške stanovenej v priloženom 

Cenníku prenájmu futbalového ihriska. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za využívanie telocvične vo výške 15,- € za 

hodinu činnosti v uvedených priestoroch telocvične. 



4. Platba za prenájom futbalového ihriska, ako aj platba za prenájom telocvične bude 

nájomcom vykonávaná v hotovosti alebo prevodom na bankový účet prenajímateľa číslo: 

4017189020/7500 ČSOB a.s., na základe vytaveného daňového dokladu – faktúry. 

IV. 

 Podmienku prenájmu 

1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín a hodinu tréningovej jednotky v prípade 

uskutočnenia sa majstrovského zápasu iného klubu, o čom je povinný informovať nájomcu, 

najneskôr 7 dní pred uskutočnením zápasu. 

2. Prenajímateľ má právo rozhodovať o nezrealizovaní zápasu, resp. tréningovej jednotky na 

trávnatom ihrisku a jeho preložení na umelú trávu, ak uzná povrch futbalového ihriska za 

nespôsobilý. 

3. Nájomca je povinný konzultovať rozpis hodín nájmu s prenajímateľom. 

4. Prenajímateľ poveruje k dojednaniu termínov na prenájom tréningovej plochy správcu 

futbalového štadióna, ktorý je zodpovedný za prevádzku v areáli futbalového štadióna. 

Tento súčasne kontroluje aj výkon činnosti nájomcu, ktorý je povinný riadiť sa jeho 

pokynmi. 

5. Nájomca je povinný použiť predmet prenájmu v súlade s účelom, na ktorý mu je prenajatá. 

6. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za bezpečnosť osôb zdržiavajúcich sa v predmete 

prenájmu počas hodín, ktoré má dohodnuté touto dohodou. V plnom rozsahu bude znášať 

nároky uplatnené týmito osobami za prípadné škody, ktoré im môžu vzniknúť. 

7. Nájomca bude používať prenajaté zariadenia od prenajímateľa tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Prípadnú škodu uhradí v plnej výške, resp. zabezpečí opravu na vlastné 

náklady v termíne do 14 dní. 

8. Nájomca sa bude riadiť ďalšími prípadnými pokynmi správcu futbalového štadióna, ktoré 

budú vychádzať z prevádzkovej potreby prenajímateľa. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

deň nasledujúci po jej zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

2. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia 

a nájomca jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve 

Záhradníckymi a rekreačnými službami, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 

uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2019 

 
 

 

 

 

 za  prenajímateľa       za  nájomcu 


