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Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov §poločenskej haty,
uzatvorená podl'a § óó3 a Zásad hospodárenia s majetkom NSK schválených

zastupitel'stvom dň.a 7.2.2022 uznesením é. 312022.

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

§pojená škola, §laněíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 94901 Nitra
V zastupení: PeadDr. Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca
IČo: oo161365
lč DPH: sK 2o21246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Rozpoětová organ íÁcia v zriaďovatel'skej pósobnosti VÚC NITRA zriadená Zriadbvacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v mení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenajímatel"')

a
I

Nájornca: 
.9.9_99B!.y.}......ilr.*.p.v_l,_........9.R6.n-ji.].Z i.:.!.y ,,, ?oz lra+rllLA/4_

N|izov spoločnosti alebo nenofyzickej osoby

Sídlo alebo Bydlisko: J.r..r.....i.lA...,.,....}.ii..|l.§.|A /4
Ičo alebo dátum narodenia: .i,.....|tÍ§lll.(....

Číslo účtu, bankové spojenie

IBAN:

(d'alej len ,pájomca ")

uza*árajú tuto zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov a to Spoločenskej haly
a prislúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

článot t
Predmet krátkodobého nájmu

l. Predmetom krátkodobého nájmu sú nebytové priestory v budove Spojenej školy , ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v správe prenajímatel'a a na;hádza sa na Úl, Šlaneiliovej 2 v Ňitre,
v katastrálnom území Nitra , parcela č. l 360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený Okresným úradom
v Nitre.

2. Prenajímatel'na zžů<lade tejto mrluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory
v budove uvedenej^v bode l tohto článku, ato: Spoločenská halr + pd§lušné miestnosti o celkovej
výmere cca 420 m' a mateňálno-technické vybavenie miestnosti uvedené na Inventrimych zozrramoch
jednotliťch miestností.



. Čtánok tI
Učel a doba nájmu

/, Úeelom krátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu na: . . ..l-''.§gc 
't [.. ....§Eí.ó,P. a&

Zmiuva sa uzztvára na dobu určitú, a to na deň tdr| , ......:,,ó,.:?iá.vadba' 
ostaua' Pks a Pod.)

, r,"e oa.. l1.o.!....o"... l.\U.

Nqjyiac na ]0 dní v kalendárnom ,

ospróvemajeíkušlarrlr"it'r"r#ÍilÍ;r:ťÁ::" nájomcom § l3 ods,5 písm, c) zákona č. 278/t993 z.z.

L

článok Itr
Nájom a podmienlry úhrady

l, zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za s'užbyspojené s nájmom (e|ektrik.a,. v9d-a, plyn, u p..iaarřoua l uY.ouna réžia) a ceny za osobu
/:ji?:,:!ť:;iiť,:eyTĚ"ů",::,J*;l"lí**"l{x"iJťŤ,ll*".á,ii"jniy;l;

áklade fakfury, ktoru prenajímatel' vystaví.

2, v pdpade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo inýchpeňažných zÁviizkov, ktoré je povinný zupIatir p.enálimatel'ovi na zák]ade tejto zmluvy, jeruíjomca povinný zaplatit' prenajím"i.r""i *.if 
"'".eškania vo l^ýške určenej právnympredpisorn účinným k prvému dňu omeškania.

čHnok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

)ťi,Tnř#"*re 
uŽÍvať nebyové priestory a jeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutý

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám.

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenaja|l,ch priestoroch ním, tretími osobami v plnejvýške. V prípade vzrriku takÝchío škód, je 
"a.;.i"* i.Íi".1,";Ňř;."*jhilffi ;ffiffi;il*.Skoda sa uhÁdza v peniazoón. ur us*'ó to ri"st"áJ"Y p"il"a" u 

"x.1" 
,o možné a účelné, uhrádza saškoda uvedením do póvodného staw.

Nájomca sa zaviizuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predrnetom nájmu.
prenajímatel'si lyhradzuje právo,zmeniť rozsah predmetu zmluvy v prípade , že prenajarý neb}to\.ýPriestor bude Pohebovať na plnenie úIoh v rrimci i*ar"t" ,*:Ó einnosti alebo v súvislosti s ním.
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