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Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,
uzrworená podl'a § 6ó3 a Zásad hospodárenia s majetkom NSK schválených

zastupitel's§ om dňa 7.2.2022 uznesenim č,3/2022,

Zmluvné strany

Prenljímatel' :

Spojená škola, Slančikovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2,9490l Nitra
V zastupení: PeadDr, Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca
lČo: oo161365
lč DPH: sK 2021246612
Bankové spojenie: Štáitna pokladnica Slovensko
Rozpočtová organ iácía v zriaďovatel'skej pósobnosti VÚC NITRA zriadená Zriaďovacou listinou
zo dňa 0l,09.2005 v znení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenajímatel"')

a

Nájomca:..§l.V...v...lý.jlB§........I.[[11.!.|.t.......,.}.1,9.I§!Jl.v0 
ul,r 6, 11. h iOTpAÝ) ý

,Yá:oý spoločnósli alebo nenoJvzicke1 osob1,

Sídlo alebo Bydlisko:

Ičo alebo dáfum narodenia:

Čislo účtu, bankové spojenie

lBAN:

(d'alej len ,,nájomca ")

uzatvárajú túto zmluvu o krátkodobom oójme nebytových priestorov a to Spoločenskej haty
a prislúcbajúcich miestno§ti ( Bar, šatne a sociálne miestno§ti)

čEnok I
Predmet krátkodobeho nájmu

l. Predmetom kátkodobého nájmu sú nebyové priestory v budove Spojenej školy, ktorá je vo
vlastnícwe VÚC Nitra v správe prcnajímateťa a nachádza sa na ul, ŠlanCíiovej 2 v Ňitre,
v katastnílnom území Nitra, parcela č.1360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený Okesným úradom
v Nitre-

2. Prenajimalel' na zÁklade tejto zrrrluvy prenecháva nájomcovi na doěasné užívanie nebytové pri€story
v budove uvedenej v bode l tohto článku, a to: Spolďenski balr + pň§lušné mie§tno§ti o celkovej
výmere cca 420 m2 a materiálno-technické rlbavinie miestnosti uvediné na ínventiimych zomamocň
jednotlivtých miestností.
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Článok It
ÍIčel e dobe nájmu

tJ
účelonr krátkodobeho nájmu je užír,anie predmetu 

"áj.n" 
,ť,'.Y,:.(.9.!§.,....ýl-ur.r,ý- ...,,.T.tr.U..LTY

zmlura sa uzaíváranadobu určitú. a to na deň/dni , |., !\)., ,: ,':ť-3::.'^!: .::'*: :!:'|.!i!.'

r case

Najviac nq ta dní v kalendarnom mesiaci s 
'ym 

istým nójomcon § 13 ods.5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z.
o sPrá,l,e majetku štólu v znení neskoršlch predpisov.

l,
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Čbnok III
Nájom a podmienky úhrady

l. zmluvné strany sa dohodli. že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za stužby
spojené s nájmom (elektrika vod4 plyn, a prevÁdzková / výrobná réžia) a ceny za osobu

5w: :,W :ž ť, ffi íj:Jll*",i,;:ť"j"*fi,;;:*:"H"i jť ,.ií',iT",;i", ;rjfi"j,J",fáklade faktúry, ktorú prenaj ímatel' vystaví.

2, v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškarria so zaplatením nájomného alebo iných
peňazných záviizkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajimatel'ovi na áklade tejto zm|uvy, je
nájomca povirrný zaplatiť prenajímatel'ovi uroky z omeškania vo výške určenej právnym
predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

ČHnok IV
Práva a povinnosti zmtuvných strán

Nájomca sa zzvilzuje uŽÍvať nebytovó priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnunj
v tejto Znluve.

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do uživania tetím osobám.

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajaryich pri€storoch nim, tretími osobami v plnej
;ÝŠke 

V OrÍPade l'zniku takychto škód, je náj<lmca poi inný uhradiť prenajimatelbvi skuločnú škodu.
skoda sa uhradza } peniazoch. ak však o to poškodený požiada a ak je io možné a účelné, uhrádza sa
škoda uvedenim do póvodného stavu.

Nájomca sa zaviizuje udžiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktore sú predmetom nájmu.

prenajímatel si lyhradzuje právo_zmeniť rozsah predmeru zmluvy v prípade, že prenajatý nebyový
Priestor bude Potrebovat'na plnenie úloh v rámci predmetu svojej iinnosti alebo v súvisIÓsti s ním.
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