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Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,
uzatvorená podl'a § 663 a Zásad hospodárenia s majetkom N§K schválených

zastupitel'stvom dň'a 7.2,2022 uznesením ó. 312022,

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zastupení: PeadDr. Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca
IČo: oo161365
lč DPH: sK 2o21246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Rozpočtová organizáciav zriaďovatel'skej pósobnosti vÚC Nnna zriadená Zriadbvacou listinou
zo dňa 0l,09.2005 v mení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenaj ímatel*')

a

Nájomca: u/lt/ER/x/r+ auřlurírý,7 F/LožlEtf
Nazoý spoločnosti alebo meno fyzickej osoby

SídloaleboBydlisko: ..,T.Í..:Í.:..?!t!.H...!A.?..?q 04 tý /TRJ+

Ičo alebo dátum narodenia: .,..,?,9-.{-Ť.Ť.1..€ .. . ,... . ,. .

číslo účtu, bankové spojenie /:il"fu* n:3::*'*;4 a ni/," : *o aooŤ3 o l Ť

,r^,,....!.ť.,.?.(J.(f-.?...?3.??.,!.?.7-.?...-"-.?-oŤ3O7Ý

(d'alej len ,,nájomca ")

uzavárajú túto zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov a to Spoločenskej haly
a prislúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

článot I
Predmet knitkodobého nájmu

l. Predmetom kátkodobého nájmu sú nebytové priestory v budove Spojenej školy, ktoní je vo
vlastníctve vúc Nitra v správe prenajímatel,a a nachádza sa na ul. slančíkovej 2 v Nitre,
v katashálnom území Nitra, parcela č.1360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený okresným úradom

v Nitre.
2. Prenajímatel' na zÁklade tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné uŽÍvanie nebytové priestory

v budove uvedenej v bode 1 tohto člá.nku, ato: §potočenská hala + pdsluŠné mi§tnosti o celkovej
výmere cca 420 m2 a materiálno-technické vybavenie miestnosti uvedené na Inventámych zoznamoch
jednotlivých miestnosti,

1,



článok II
Účel a doba nájmu

/, úěelom krátkodobého nájmu je užívanie predmetu n a1^unu, .fu?7?,..ffi.,..X:*.,. .,.""
, ( naDr.: sv,

!.o. ?ó , LpA{ :.r;žť" oslava, ples a pod.)

Zmluva sa uzatvára na dobu urěitu, a to na deň/dni : .*9!.J1"'",*ť-'X""""""""",

Najyiacna]Odnívkalendarnommesiacistymistýunájomcom§ljods.spísn.c)zókonač.278/1993z-z.
o spróve majetku štdtu y znení neskorších predpisov,

_ . /l,,b, /3,3o A,-d, ú4-/
v čase od........{.....do......,..;..

a.. t"t, 10 0o lr ll, Oo 4-1

Článok III
Nájom a podmienky úhrady

zmluvné strany sa dohodli, žp nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby

sooiené s náimom (elektrika, vod-a, plyn, a prevádzková / výrobná réžia) a ceny - o:g!u

"á"'r:":,r".i ""'"a 
pozaaonanyct, stuzieb a dotrodnutého menu_viď príloha č,2 v celkovej výške

-....-. ,..._..,e u.Ůlud. ,o Vieobecne závámým nariadením VÚC Nitra, na účet prenajímatel'a na

zíklade faktury, ktoru prenajímatel' vystaví.

v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných

p.;ár"ú závi;zkoi, ktoré je povinný zaplatiť prenajímatefovi na ziá,klade tejto zmluvy, je

najo*.u povirrrrý zaplatiť prenajímateťovi uroky z omeškania vo výške urěenej právnym

predpisom úěinným k prvému dňu omeškania.

l.

4.

J,

l.

článok tV
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zavázuje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutý

v tejto mrluve.

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám,

Nájomcazodpovedázaškoduspósobenúnaprenajatýchpriestorochním,tretímiosobamivplnej
;ý3k;. Ý pripide vr.ilu takýcht; škód, je nájomca po"inný uhradiť prenajímatelbvi skutočnú.škodu,

š't oau ." ur,iaa- v peniazoch, ak však ó to ioškodéný požiada a akje to možné a účelné, uhrádza sa

škoda uvedením do póvodného stavu.

Nájomcasazaviizujeudžiavaťporiadokačistotuvpriestoroch,ktorésúpredmetomnájmu.

prenajímatel, si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluvy v prípade, Že PrenajatY nebYtový

piřrti" uua" p*,:"bovať 
"na 

plnenie úloh v rámci iredmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,5.
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