
Zmluva o členstve 

vo fitness centre FitHub 

 

 

Zmluvné strany: 

1. Prevádzkovateľ 

Retsus s.r.o.  

so sídlom: Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice  

IČO:50043510  

DIČ: 2120158777  

IČ DPH: SK2120158777 

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro zložka č. 32275/R  

Bankové spojenie:  IBAN: SK37 0200 0000 0035 7999 5353 

SWIFT: SUBASKBX 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)  

 

2. Člen 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska:  

Korešpondenčná adresa: (vypĺňa sa v prípade ak je iná od adresy trvalého bydliska) 

Dátum narodenia: 

E-mail: 

Telefón:  

 (ďalej len „Člen“).  

 

Prevádzkovateľ a Člen uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o členstve vo fitness centre FitHub, Družstevná 

764, 916 21 Čachtice (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva upravuje zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom 

a Členom. Vzťahy neupravené touto Zmluvou a  všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len „VZP“), 

ktoré tvoria neoddeliteľnú časť zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb, Obchodný 

zákonník (ďalej len ako „obchodný zákonník“) v znení prijatých zmien.  

 

Čl. 1 Predmet zmluvy 

1.1. Na základe Zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať Čelenovi po dobu trvania Zmluvy služby 

fitness centra (zahŕňajúce všetky fitnes zariadenia, sprchy, šatne a pod.) a umožniť členovi klubu neobmedzený 

vstup do fitness centra FitHub a to za nasledovných podmienok: 

 

Typ poskytovaného členstva: Žijem zdravý životný štýl – ročné členstvo 

 (ďalej len „Služby“)  

 

1.2. Člen sa zaväzuje platiť prevádzkovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej Služby, a to vo výške, 

spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou a VZP. 



Čl. 2 Doba poskytovania Služby 

2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom sa Člen zaviazal užívať službu po dobu 12 mesiacov. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zmluva bude trvať po dobu uvedenú v bode 2.1. Zmluvy, 

tak Prevádzkovateľ poskytne členovi osobitnú zľavu podľa bodu 3.5. Zmluvy 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatok členstva v klube a poskytovania Služby podľa tejto zmluvy, sa 

pokladá deň podpisu zmluvy a úhrady členského poplatku. 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Člen môže požiadať na základe (Čl.6 VZP) o prerušenie zmluvy na 

dobu 2 mesiacov, pričom doba trvania zmluvy bude následne o túto dobu predĺžená.  

 

Čl. 3 Odplata za poskytovanie Služby 

3.1. Odplata za poskytované Služby bola dohodou zmluvných strán stanovená vo výške určenej v bode 

3.2. Zmluvy. (ďalej ako „Odplata za poskytované Služby“ alebo „Členský poplatok“). 

3.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Tarifu počas trvania Zmluvy, a to v súlade a spôsobom 

upraveným VZP. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Člen bude platiť Odplatu za poskytované služby vopred (ďalej len ako 

„Obdobie“) na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany Prevádzkovateľa. Užívateľ podpisom na tejto 

Zmluve udeľuje / neudeľuje súhlas na elektronické doručovanie zálohovej faktúry vyhotovenej v elektronickej 

forme na e-mailovú adresu uvedenú v tejto Zmluve. V prípade, ak Člen nesúhlasí s elektronickým doručovaním 

faktúry, zaväzuje sa zaplatiť poplatok uvedený v aktuálnej Tarife, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto 

Zmluve. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že poskytovanie Služieb počas trvania Zmluvy sa Člen zaväzuje 

na príslušné Obdobie vopred platiť Prevádzkovateľovi Odplatou za poskytnuté Služby v nasledovnej výške, 

štruktúre a rozsahu: 

 

3.4.1. Paušálny mesačný poplatok za poskytovanie Služby: 29,00 EUR s DPH 

3.5. V prípade, že sa Člen v bode 2.1. Zmluvy zaviazal užívať Službu počas určitej doby stanovenej v bode 

2.1. Zmluvy, tak Prevádzkovateľ poskytol Členovi osobitnú zľavu na jednotlivé Odplaty za poskytované Služby 

pričom: 

 

3.5.1. Osobitná zľava na paušálny mesačný poplatok za poskytovanie Služby podľa bodu 3.4.1 Zmluvy 

bola stanovená vo výške: 10,90 EUR s DPH 

3.6. Výška jednotlivých zložiek Odplaty uvedená v bode 3.4.1 je vyčíslená už s poskytnutou zľavou podľa 

bodu 3.5.1. Zmluvy. 

3.7. V prípade, že zmluva nebude trvať po dobu, na ktorú sa Člen zaviazal v bode 2.1. Zmluvy, tak Člen 

stráca nárok na poskytnutú osobitnú zľavu podľa bodu 3.5.1. Zmluvy, a v súlade s príslušnými ustanoveniami 

VZP je povinný doplatiť Prevádzkovateľovi uvedenú osobitnú zľavu, t.j. Člen je povinný zaplatiť Odplatu za 

poskytované Služby v plnej výške. 

3.8. Faktúry za poskytované Služby budú Členovi zasielané písomne na adresu: 

3.8.1. uvedenú v záhlaví Zmluvy: 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu:  

3.8.2. uvedenú v záhlaví Zmluvy: 

3.9. Spôsob zaplatenia Odplaty za poskytovanie Služby podľa tejto Zmluvy a jej splatnosť sú bližšie 

definované vo VZP platných ku dňu uzavretia Zmluvy. 

 

Čl. 4 Záverečné ustanovenia 

4.1. Podpisom Zmluvy sa člen zaväzuje dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto Zmluve a VZP. Člen 

zároveň podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami uvedenými vo VZP. 



4.2. Všetky služby pre Členov sú poskytované a využívanie priestorov a zariadení Fitnes centra FitHub 

sa uskutočňuje výlučne v súlade s touto Zmluvou, VZP a Prevádzkovým poriadkom klubu. 

4.3. Zrušenie alebo zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej  porušením 

Zmluvy/VZP/Prevádzkového poriadku Fitnes centra FitHub, dojednaní o zmluvnej pokute podľa Zmluvy/VZP 

a ani iných dojednaní, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení Zmluvy. 

4.4. Ak by bolo alebo sa stalo niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VZP neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné, ostáva platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VZP nedotknutá, pokiaľ z povahy neplatného, 

neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia alebo jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo 

dojednané nevyplýva, že toto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nemožno oddeliť od 

ostatného obsahu Zmluvy a VZP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené 

novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím obsahom bude čo najviac približovať 

zámeru a významu nahradeného ustanovenia. 

4.5. V súvislosti so Zmluvou alebo VZP neexistujú žiadne ústne dohody. Akákoľvek zmena alebo 

doplnenie Zmluvy alebo VZP alebo ukončenie Zmluvy si vyžadujú písomnú formu. 

4.6. V prípade, že je v zmysle Zmluvy a VZP požadovaná písomná forma komunikácie, ako aj pre prípad 

oznamov, upomienok   a iných   správ   sa   Doručením   rozumie   doručenie   Členovi   (ako   adresátovi   

správy/zásielky)   ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov: a/osobne b/ na poštovú adresu v Zmluve c/ na 

Členom určenú adresu na doručovanie v Zmluve d/  na adresu trvalého pobytu e/ na číslo mobilného 

telefónu uvedenom v Zmluve f/ na emailovú adresu uvedenú v Zmluve. V prípade nevyzdvihnutia 

doporučene zasielanej písomnosti alebo odmietnutia jej prijatia sa uplatní fikcia doručenia. Ak adresát svojím 

konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti a písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky 

doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak 

adresát odmietne prevziať písomnosť a to dňom jej vrátenia. V prípade elektronickej komunikácie (body e-f 

tohto článku zmluvy) sa fikcia doručenia uplatní nasledujúci kalendárny deň po dni odoslania správy 

Prevádzkovateľom Členovi. 

4.7. Člen berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť 

alebo doplniť tieto VZP, pričom o zmenách je povinný informovať Klientov bezodkladne formou ich 

zverejnenia na internetovej stránke Fitnes centra FitHub www.fithub.sk ako aj v samotnom zariadení Fitnes 

centra FitHub s uvedením dátumu, od ktorého nadobudnú platnosť a účinnosť. 

 

 

 

V Čachticiach dňa 20.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis člena       Podpis za prevádzkovateľa 

http://www.littlebitfit.sk/

