
Dohoda o prenájme telocvične 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Zastúpená: 

Základná škola 
Jarovnice 192 
082 63 Jarovnice 
Mgr. Mária Pavlíková 

Nájomca : 
Sídlo : 
Zastúpená: 
Kontaktná osoba: 

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove 
Kollárova 10, 080 01 Prešov 
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 
Ing. Michal Dilong 

I. 
Účel nájmu 

Účelom dohody je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení telesnej a športovej výchovy 
v rámci prenájmu nebytových priestorov telocvične a šatne pre žiakov v odbore: 

4575 H mechanizátor lesnej výroby 
4579 F lesná výroba 

n. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok organizácie poskytovať žiakom Elokovaného pracoviska SOS 
lesníckej v Prešove vyučovanie telesnej a športovej výchovy v priestoroch telocvične za úplatu 
priamych nákladov v rámci zodpovedajúceho vzdelávaciemu štandardu odboru vzdelávania 
4 hod týždenne. 

m. 

Stredná odborná škola 

1. 

2. 
3. 

5. 
6. 

Odborné vzdelávanie a príprava žiaka sa bude uskutočňovať na základe zmluvnej spolupráce 
základnej školy a Elokovaného pracoviska pri Strednej odbornej školy lesníckej v rámci školského 
roku ( počas prázdnin vyučovanie nebude prebiehať). 
Podľa vyťaženosti telocvične ( nultých hodín a voľných hodín v rámci rozvrhu ZŠ). 
Poveruje pedagogického pracovníka zodpovedného za koordináciu pri príprave a priebehu 
vyučovania v zastúpení vyučujúceho predmetu TSV. 
Oboznámi žiakov so spôsobmi kontroly, hodnotenia a právami, povinnosťami žiakov v priestoroch 
základnej školy a pri využívaní telocvične a Šatní. 
Zabezpečí skupinový vstup žiakov do priestorov telocvične v prezuvkách. 
Zabezpečí dopravu žiakov. 



IV. 
Prenajímateľ 

Dohoda o prenájme telocvične platí len počas školského roku 2020/2021. 
Prenajímateľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých technických zariadení v budove školy, vrátane 
objednávky a uskutočnenia všetkých potrebných revízií a kontrol podľa platných predpisov. 
ZŠ bude odovzdávať priestory telocvične poverenému pracovníkovi SOS lesníckej poverenou 
osobou ( školníkom). 
Zabezpečí kontrolu telocvične a priľahlých priestorov pred a po použití žiakmi Elokovaného 
pracoviska SOS lesníckej v prítomnosti vyučujúceho TSV SOS lesníckej z Prešova. 
Zabezpečí hygienickú bezpečnosť prenajatých priestorov. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet do dočasného užívania v stave 
spôsobilom k zmluvnému užívaniu. Nájomca sa zaväzuje užívať nebytový priestor tak, aby 
nedošlo k poškodeniu a zneužitiu. 

2. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté priestory bude využívať len v rámci vyučovania telesnej 
a športovej výchovy. 

3. Nájomca je v plnom rozsahu zodpovedný za škody vzniknuté počas využívania priestorov, ktoré 
sú predmetom nájomnej zmluvy. V prípade poškodenia sa zaväzuje škodu nahradiť alebo inak 
odstrániť. 

4. Podkladom pre fakturačné služby bude prezenčná listina potvrdená vyučujúcim telesnej 
a športovej výchovy Elokovaného pracoviska SOŠ lesníckej Prešov. 

5. Prenájom nebytových priestorov telocvične bude bezodplatne. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2021. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže 
spoluprácu ukončiť písomnou výpoveďou, alebo dohodou obidvoch strán. 

2. Prípadné zmeny zmluvy sa vyhotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov, 
ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, jeden je určený pre prenajímateľa, jeden pre 
nájomcu. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán 
s účinnosťou dňom po zverejnení na webovom sídle. 

Jarovnice dňa 28.8. 2020 

Mgr. Mária Pavlíková mg. Miroslav Fuchs, PhD. 
riaditeľka ZŠ riaditeľ SOŠ lesníckej Prešov 


