ZMLUVA
o spoločnom využívaní a financovaní rekreačného zariadenia Dolná Strehová prevádzkovaného
MsBS, s.r.o. Rimavská Sobota uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.

Mesto Rimavská Sobota
Sídlo: Ul. Svätoplukova , 979 01 Rimavská Sobota
Štatutárny orgán: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
IČO: 00 319 031

2.

Mestská bytová správa, s.r.o.
Sídlo: Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
štatutárny orgán: JUDr. Jozef Šimko , konateľ spoločnosti
IČO:
36 045 888
DIČ:
2020075475
IČ DPH: SK2020075475
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota
číslo účtu: 1444616951/0200
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 6849/S

3.

Technické služby mesta Rimavská Sobota
Sídlo: Športová 8, 979 01 Rimavská Sobota
Štatutárny orgán: Tibor Barto, riaditeľ

IČO:00 410 365
4.

Centrum voľného času Relax
Sídlo: SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
Štatutárny orgán: Mgr. Eva Greisigerová, riaditeľka
IČO:37958003
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je spoločné využívanie a financovanie rekreačného zariadenia Dolná Strehová
prevádzkovaného MsBS, s.r.o. Rimavská Sobota.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú využívať rekreačné zariadenie na účely letnej rekreácie svojich
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V prípade, že v dohodnutom termíne nebude o letnú
rekreáciu zo strany zamestnancov mestskej organizácie záujem, môžu zmluvné strany ponúknuť
nevyužité kapacity aj iným záujemcom.
3. Zmluva sa uzatvára na základe záverov z pracovného rokovania uskutočneného dňa 16.05.2013
za účasti zástupcov zmluvných strán u prednostu MsÚ Rimavská Sobota .
Článok III.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva o sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2013 do 31.12.2013 .
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Článok IV.
Výška nákladov za využívanie rekreačného zariadenia a ich splatnosť
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú spoločne podieľať na nákladoch za využívanie rekreačného
zariadenia zo strany ich zamestnancov. Výška nákladov za 3 týždne rekreačného pobytu je pre
každú zmluvnú stranu určená na sumu 250 eur. Zmluvné strany uhradia túto čiastku na účet MsBS,
s.r.o. na základe vystavenej faktúry.
2. Cenu za pobyt v rekreačnom zariadení si určí každá zmluvná strana sama. Výnos z nájmu bude jej
príjmom.
Článok V.
Termíny pobytov
1. Termíny letných rekreácií zamestnancov zmluvných strán boli losovaním určené nasledovne:
27. týždeň – od 29.06. do 06.07.2013
Mestská bytová správa
28. týždeň – od 06.07. do 13.07 2013
CVČ Relax
29. týždeň - od 13. 07. do 20.07. 2013
Mestský úrad
30. týždeň – od 20.07 do 27.07 2013
Technické služby
31. týždeň - od 27. 07. do 03. 08. 2013
Mestský úrad
32.týždeň- od 03.08. do 10.08. 2013
Mestská bytová správa
33. týždeň- od 10.08. do 17.08.2013
CVČ Relax
34. týždeň- od 17.08. do 24.08.2013
Technické služby
2 týždne v júni a 2 týždne v auguste a septembri:
25. týždeň – od 15.06. do 22.06. 2013
Mestská bytová správa
26. týždeň – od 22.06. do 29.06. 2013
Technické služby
35. týždeň – od 24.08. do 31.08. 2013
Mestský úrad
36. týždeň – od 31.08. do 07.09. 2013
CVČ Relax
2. Dohodnuté pobyty sú týždenné s nástupom a odchodom z rekreačného

zariadenia v sobotu.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zmluvné strany určujú zamestnancov zodpovedných za plnenie ustanovení tejto zmluvy nasledovne:
- za MsÚ Eduard Lesko
- za MsBS Jana Rojíková
- za Technické služby mesta Gabriela Bálintová
- za CVČ Relax Henrieta Szabóová

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby pred začiatkom letnej sezóny poskytnú dvoch svojich
zamestnancov na upratovacie a iné obslužné práce.

3. Zmluvné strany si môžu dohodnúť vzájomnú výmenu vylosovaných termínov .
Článok VII.
Práva a povinnosti rekreantov
1.

Zodpovedný zamestnanec oznámi MsBS, s.r.o. počet rekreantov , ich mená a priezviská a telefonický
kontakt na jedného z nich. Na základe predložených údajov MsBS, s.r.o. vypíše pobytové preukazy .
Tie si rekreanti vyzdvihnú spolu s posteľnou bielizňou na MsBS, s.r.o.

2.

Cenu za pobyt si rekreant zaplatí u svojho zamestnávateľa.

3. Po príchode i odchode z rekreačného zariadenia je rekreant povinný zapísať do zošita vedeného pre
tento účel, v akom stave rekreačné zariadenie prevzal a v akom ho odovzdal.
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4.

Rekreant je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy a zodpovedá za škody,
ktoré vzniknú ich porušením.

5.

Škodu vzniknutú počas pobytu v rekreačnom zariadení rozbitím, poškodením resp. zničením vybavenia
rekreačného zariadenia je rekreant povinný nahradiť rovnakým zariadením alebo po jej finančnom
ocenení ju zaplatiť do pokladne MsBS, s.r.o.

6.

Pobyt v rekreačnom zariadení je týždenný a trvá od soboty do nasledujúcej soboty. Odchádzajúci
rekreanti odovzdajú upratané priestory spolu s kľúčmi prichádzajúcim rekreantom do 11. hod.
V prípade, že sa rekreanti nestriedajú, kľúče od rekreačného zariadenia odovzdajú v nasledujúci
pracovný deň zamestnancovi Mestskej bytovej správy.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali , súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju
dobromyseľne podpisujú.

2.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán dostane po 1 vyhotovení.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu .
V Rimavskej Sobote, dňa

Mesto Rimavská Sobota:

Technické služby mesta

................................................
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
pečiatka a podpis

.....................................................
Tibor Barto
riaditeľ
pečiatka a podpis

Mestská bytová správa, s.r.o.

CVČ Relax

..........................................

..............................................

JUDr. Jozef Šimko
konateľ spoločnosti
pečiatka a podpis

Mgr. Eva Greisigerová
riaditeľka
pečiatka a podpis

................................................
JUDr. Zoltán Koós
poverený
výkonný riaditeľ spoločnosti
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