
ZMLUVA O PRENÁJME PRIESTOROV VRÁTANE SLUŽIEB CHRÁNENEJ DIELNE 
 
 

Prenajímateľ (dodávateľ):  Relax-fit Gold, spol. s r.o. 
 Plzenská 2, 080 01 Prešov 
 
 IČO: 46 557 504 
 DIČ: 202 344 8053 
 Č. Ú.: 2995837851/0200 
 Zastúpená: Ing. Ján Zvolenský - konateľ 
  
Nájomca (odberateľ): PUĽS 
 Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 
 Č.Ú.: SK54 8180 0000 0070 0051 9373 
 IČO: 42 080 649 
 DIČ: 2022504594 
 Zastúpený: Mgr. Juraj Švantner, riaditeľ 
 

I. 
 
 Zmluvné strany sa dohodli na prenájme priestorov chránenej dielne: relaxačno – 
regeneračného centra Relax-Fit, na ul. Plzenská 2 v Prešove vrátane služieb. Ponuku – rozsah služieb 
tvorí príloha tejto zmluvy. 
 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť priestory vrátane služieb v rozsahu 5 hodín týždenne po dobu 
2 týždňov pre zamestnancov odberateľa. 
 

II. 
 
 Zmluvné strany sa dohodli na týchto fakturačných podmienkach: 
  

1. cena za prenájom za hodinu celkom je 98,60 € bez DPH 
2. faktúra bude vystavená bezprostredne, splatnosť faktúry bude do 10 dní 
3. dodávateľ sa zaväzuje poskytovať priestory vrátane služieb bezprostredne po podpísaní 

zmluvy 
 

III. 
 
 Dodávateľ do 31.12.2020 vystaví odberateľovi potvrdenie o splnení  
podmienok náhradného plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím v zmysle platnej legislatívy. 
 
 
V Prešove, dňa 14.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––      –––––––––––––––––– 
 prenajímateľ       nájomca 
 
 



Ponuka služieb relaxačno-regeneračného centra 
ul. Plzenská 2, 08 01 Prešov 

 
Objednávky : Tel.: 051/ 772 10 11, 758 24 21 fax: 051/7758 24 22 

www.relaxfit.sk relaxfit@relaxfit.sk 
 

 
 
 
 masáže  klasické a športové, pre ženy, mužov aj deti  
 saunovanie klasické a turecký parný kúpeľ s ochladzovacím bazénom  
 magnetoterapia moderné využitie stáročných skúseností pôsobenia magnetického poľa na 

organizmus 
 prístrojová lymfodrenáž odstraňuje opuchy končatín a celulitídu, je to prevencia kŕčových žíl a 

odplavuje toxíny z tela 
 suchý uhličitý kúpeľ  likviduje stres, nespavosť, svalové spazmy, zmierňuje psychickú záťaž 
 svetloterapia (lampa bioptron a infra lampa) - polarizované, alebo pulzné infračervené svetlo 

ovplyvňujú  samo uzdravovacie sily v organizme,   regeneračné procesy, enzymatický  a   
imunitný systém. 

 rašelinovo - bahnový obklad – používa sa k celkovému uvoľneniu organizmu pred masážou 
 prírodná pedikúra rybičkami Garra rufa 
 kozmetické služby 
 solárium 

 
 
 
Prevádzková doba:  Pondelok – Piatok 900 do 2100 
    Sobota 1400 do 2100 

 

 

 

 
Zákazníkom je k dispozícii odpočiváreň s lôžkami, odpočiváreň na sedenie s možnosťou občerstvenia. 
Deky, sprchový gél, šampón, fén sa používajú bezplatne. 
 
UPOZORNENIE : Zmena ponuky služieb vyhradená. 
 


