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Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,
uzatvorená podl'a § 663 a ZásarJ, hospodárenia s majetkom NSK schválených

zastupitel'stvom día 7.2.2022 uznesením č. 3 12022.

Zmluvné strany

Prenajímatel' :
Spojená škola, Slaněíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zastupení: PaedDr. Bibiána FitaloVá, štatutáíny zástupca
Ičo: oo161365
lč DPH: sK 2o21245612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Rozpočtová organizácia v zriadbvatel'skej pdsobnosti VÚC NItru. zriadená Zriadbvacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v mení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenaj ímatel"')

a

Nájomca:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Sídlo alebo Bydlisko: Cyprichova 42, 83l 53 Bratislava
V zastupení: Mgr. Janette Motlová, riaditelka
ICO:0068l385
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SKl2 8180 0000 0070 0063 0|27
Príspevková organízácia ztíadená Zriadbvatel'skou listinou Ministerstvom školstva, vedy, v,ýskumu a

športu SR roáodnutím zo dňa a 28.4.1990, č. 28l2l1990-Z0 k 1.7.1990 v meníjej dodatkov

(dblej len ,pájomca ")

uzatvárajú futo zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov a to Spoločenskej haly
a pňslúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

čhnok I
Predmet krátkodobého náimu

l. Predmetom kátkodobého nájmu sú nebltové priestory v budove Spojenej školy, ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v správe prenajímatel'a a nachádza sa na ul. Šlančíkovej 2 v Ňine,
v katastrálnom území Nitra , parcela č.1360 zapísaná v KN na LV č. 7O7 vedený Okesným úradom
v Nitre.

2. Prenajímatel' na zjtklade tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory
v budove uvedenej v bode 1 tohto článku, a to: Spoločenská hala + pňslušné miestnosti o celkovej
výmere cca 420 m2 a materiálno-technické lybavenie miestnosti uvedené na lnventámych zoznamoch
jednotlivých miestrrostí.
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článok II
Účel a doba nájmu

1. Účelom krátkodobého._nájmu je užívanie predmetu nájmu na: Regionálne pracovné stretnutie
národného projektu ,,Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inúúzii a úspešnosti na
trhu práce. ITMS2014+ kód projektu 312011W833".
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň ldni : 23,11,2022/1 deň, v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Najviac na ]0 dní v kalendárnom mesiaci s tym isíym nájomcom § l3 ods.5 písn. c) zákona ě. 278/1993 Z.z.
o sprdve majetku štdtu v znení neskorších predpisov.

článok III
Nájom a podmienky úhrady

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby spojené
s nájmom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková / yýrobná réžia) a ceny za osobu odvíjajúcej sa od
požadovaných služieb a dohodnutého menu y celkoyej rnýške 400, 00 € v súlade so Všeobecne
ávdmým nariadením VUC Nitra, na účet prenajímatel'a na zíklade faktúry, ktoru prenajímatel'
vystavÍ.

V pdpade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných
peňažných závázkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajímatelbvi na základe tejto zmluvy, je
nájomca povinný zaplatiť prenajímatel'ovi uroky z omeškania vo výške určenej právnym
predpisom účinnly'm k prvému dňu omeškania.
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čÉnok IV
Práva a povinnosti zrnluvných strán

Nájomca sa zAváztúe užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutý
v tejto zmluve.

Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám.

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajatých priestoroch ním, tretími osobami v plnej
výške. V prípade vmiku takýchto škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatel'ovi skutočnú škodu.
Škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a úěelné, uhrádza sa
škoda uvedením do póvodného stalu.

Nájomca sa zaviizuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu.

Prenajímatel'si lyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluly v prípade, že prelajaty nebytový
priestor bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmeo svojej činnosti alebo v súvislosti s ním.

l.

z.

3.

4.

5.





a,

sprdllca móže dohodnúť nižšie než lrhové nójomné ak nájomcom je neziskovó organizócia alebo imá právnichi
osoba, k|ord nie je podnikateťom q bude tento majetok využivať na účely vzdelóvacie, kultúrne a onetové ( §
13 ods.6 písm. c) zókona).


