
Ir/zou
. Zmluva o nájme nebytovrých priestorov /

www.scio.sk, s,r.o.,

so sídlom: Štefánikoua 15/2907,94g 01, Nitra
tčo: qs 6+6,1tl
DlČ:202351040l
zastupená Mgr. Zuzanou Hejmovou na základe plnej moci
zaPÍsaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro vložka číslo 31528N

a
Spojená škola, Slančikovej 2, 950 50 Nitra
IČo: 00161365
zastupená: PaedDr.Bibiana Fitalová, riaditel'ka školy
(ďalej len "škola")

uzaweli nižšie uvedeného dňa tuto Zmluvu o nájme nebytoťch priestorov

Rredme|izmluvy

l) Škola,.prehlasuje, že je oprávnená lžívať aprenajimať objekt - budovu č,p. / Č.e. 2 na adrese ul.
SlanČÍkovej, k,Ú. Chrenová,.Obec Nitra, zapiiané na LV č. 707, vedenom na Katastrálnom urade pre

_ Nitriansky samosprávny kaj (d'alej len ''buáova'').
2) Skola touto zmluvou za úěelom konania Ňárodnirch porovnávacích skrišok organizovaných

s1o]oČno.s|o} S9io Prenajíma .spoločnosti Scio za ďalej uvedených poa-i.not n.iyové priestory _

uČebne (d'alej len "miestnosti") v budove podl'a bodu 1) tohio eirinku. predmeá podnikania v
Prenajaqých Priestoroch bude organizovanie Národních srovnávacích zkoušek maturantu / Národnýchporovnávacích shišok maturantov (ďalej len "NSZ).

3) Škola 
_towo_,zmluvou Prenajima spoločnásti Scioceíkom max. 22 miestností, o celkovej kapacite max.330 ÚČastníkov, DefinitívnY. poč:t u..:Th prenajímaných učebni spresní Ó"r"er".i Scio najneskórl0 dni pred termínom konania jednotli\.ých skušoŘ.

4) Škola touto^zmluv,ol prenajimá miestnosn poáit uodu 3) tohto článku pre terminy:o 10. 12.2022 (NSZ I),. 4.2.2023 (NSZ ID,c 4.3,2023 (NSZ I[.),. 2, 4.2023 (NSZ IV,),c 29.4,2023 (N§Z V.),. 20. 5.2023 (NSZ VI.).
Prenájom_Podťa tejto zmlulY bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitu, a to od 8:00 do 19:00hodín v dňoch uvedených v bode 4) tohto článku.

l)

Práva a po.rinno"li zmluvných strán

§t<9ta.sa. za,vázuje usporiadať lavice v prenajímaných miestnostiach tak, že vzdialenosť medzijednotliwjmi Úěastnikmi (miestami na seaenie;iuae iajmenej 60 cm a každý účastník slrúšky budemat' k dispozícii pracovnú plochu s rozrnermi minimami 60 x 60 .á. poe.i .i.st podťapredchádzajúcej vety bude maximálne 48 v jednej miestnosti - uěebni,za účelom pdpravy miestností škola. umózní ioverenym pracovníkom spoločnosti scio vsfup dobudovy už od 7:30. Na rovnahý účeI d'alej o',ozoi u.tup ao Ludovy koordinátorovi srulot (poverený
Pracovrrík sPoloČnosti Scio) uŽ večer pród každým dňom konania skrišok poaru aor,oay]Štoiu:'.povinná zabepeéiť kompetentr:ú osóbu, kto.á umožní v dohodnuťých te.míno"h povereným

2)



3)

4)

Pracovníkom sPoloČnosti Scio a účastníkom skúšok vstup do prenajatých miestností a ich riadne
užívanie.
Štola. tieŽ zabezpeČÍ poČas konania skušok (spravidla od 8:00 hod do l9:00 hod) uzamknutie budor,1,,
ako aj to, že teplota v prenajíman,.ých miestnostiach neklesne pod l8 . C.
SPolo.Čnosť_ Scio oznámi v predstihu osobu (spravidla jej bude koordinátor skušok), ktoré budú
Prenajímané Priestory v pdslušnom termíne odovzdané a ktorá zriroveň po skon8ení odovzdá
prenajímané miestnosti v poriadku zástupcovia školy. Táto osoba budJ zástupcom školy v
nelYhnutnej miere PouČená o zaobchádzaní s lybavením, postupu pri haváriách, podmienkach
bežného využívania prenajatých miestností, režimu pohybu v budove aj o forme základného
uPratovania Pred opustením miestnosti. Zodpovedná osoba za spoločnosť Siio je povinná nahlásiť
vŠetkY závadY a ŠkodY zástupcom školy. Ďalej je povinná dbať ná to, aby priestory neboli zrrečistené
viac nežje u takejto činnosti obvyklé.
V deň konania skušok sa škola zavázuje v budove vypnúť zvonenie.
škola sa ďalej zavázlje zabezpeěiť, ži v deň konania skušok sa nebudú konať žiadne iné akcie, ktoré
bY akýmkol'vek sPÓsobom naruŠovali regulámy priebeh skušok (napr. cvičenie aerobiku, vjučba hry
na hudobné nástíoje, športové 

_zápasy a pod). všetky rušivé lplp] by mali by' po doiu prenájmu
Podl'a tejto zmluvY Školou odstnírrené, pdpadne eliminovaná (nair. 

-Utltu.l.ice 
žiaivka, stg.ipuj,i".

podlaha a pod).
PoČas skuŠok Škola umoŽni koordinátorovi či inému poverenému pracovníkovi spoločnosti Scio
!'i.rtuP.k telefónu. Škola ďaleJ umožni koordinátorovi a'ďalšim poverenllm pracomíiom spoločnosti
scio pfistup ku kopírovaciemu pdstroju a jeho použitie v nevyhnutnom iozs'ahu za účelom podpory a
zabezpečenie priebehu skušok.
Po dohode poveren;im pracovníkom spoločnosti Scio
pdpade potreby vnržitia zodpovedajúcich priestorov
školenia adminisřátorov.

Nájomné a ďalšie úh;:;y s nájmom spojené

!.la.prenájom podl'a tejto zmluvy spoločnosť Scio zaplatí škole za každý jednotlivý termín konania
gtsok nodťa bodu I 4) tejto zmluvý paušálnu čiastku 70 EUR + DPH'a a'are; t'nr,n + DPH zakaždú prenajati ya.eUn_u a,|ro,dinu, ktoré boli pre daný termín skúšok využité.
DaleJ spoloČnosť Scio uhradí Škole všetky nriklady spojené s užitím telefónu a kopirovacieho pdshojav PauŠálnej wýŠke 12 EUR za akciu. Ak by skutoěné náklady mali r"ýrazne presiahnuť sumu 12 ELTR
za akciu, je pořebné o tom vopred informovať spoločnosť scio a ná,kíady nasteane aotozit.Celková suma bude školou vničtovaná fakturou do 14 dní po termíne t"r-i" r.Ja.i- zo slóšok sfým, Že faktura bude mať všetky náležitosti daňového doklad-u a splatnosť takto,,y.t *,Ěne, ťaktury je
14 dní odo dňajej doručenia spoločnosti Scio.

JTrÍPade, omeŠkania so zaplatením vzniká škole nárok na zaplatenie woku z omeškania vo wýške0,3 %" z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
lV.

Ukončenie nájmu

Ak zistí Po uzawetí tejto zmluvy Škola, ženemóže z alcj,chkol'vek dóvodov plniť závázky podťa tejtozmluvY, je Povinná tuto skutoČnosť bezodkladne omámíť spoločnosti Scio a v súěinnosti s ňou zaistiťv rovnakom meste náhradné prie9tory t{<: aby skušky mohli v danom termín. p..t"Ú,ii.
Nájom sa konči uplynutím dohodnutej doby nájmu.
Nájom je možné ukončiť dohodou účástníiov.
Nájom zaniká, ak zanikne oprávnenie školy nebltové priestory prenajímať. v takom pdpade je školapovinná poskytnú spoločnosti Scio súčinnoit'poá'u boáu 1) tohto članku.
§kolaJe oprá\Tlená aj pred uplyrutim do}rodnutej doby nájmu tu'o zmluw vypovedať, ako spoločnosť Scio užíva nebytové priestory u .orpore i touto zrnluvou
spoločnosť scio je oprávrrená pred uplyrrutirn donoanute.i doby nájmu tuto zmluw l,povedať, ak

5)
6)

7)

8)

l)

2)

3)

4)

l)

2)
3)
4)

5)

6)

(spravidla koordinátorom) umožní škola v
v budove za účelom jedného poldenného




