
4r/ fu

(d'alej len ,,nájomca ..)

uzatvárajú tuto zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov a to spoločenskej haly
a prislúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestňosti)

článot t
Predmet krátkodobého nájmu

l, predmetom kátkodobého nájmu sú neb}tové_, priestory v budove spojenej školy, ktorá je vovlastníctve vúc Nitra v spiáve prenajím ateťá a nichád.^ sa na ul, slančíkovej 2 v Nitre,
v katastrálnom území Nitra, parcela č.1360 zapísaná v KN naLYé.707 vedený okesným úradom
v Nitre.

2, Prenajímatel'na základe tejto zrnluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory

_"_9j9::" :"",l.:".'rv 
bode l. tohto článku, a to: Spoláčenskri hala + písIušné miestnlti o celkovej

výmere cca 420 m" a materiáIno-technické vybavenie miestnosti uvedené na Inventál.nych zoznamochjednotlivých miestností.

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,
uzatvorená podl'a § 663 a Zásad hospodárenia s majetkom NSX scnvelenVct

za§tupitel'stvom dňa 7.2.2022 uznesenim č. 3 t2022.

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

Spojená škola, §lančíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zastupení: ln8. Libor Kabát, PhD, riaditeí, štatutárny zástupca
ICO: 00161365
lČ DPH: sK 2o21246512
Bankové spojenie: Šátna pokladnica Slovensko
RozpoČtová organizácia v niaďovatel'skej pósobnosti VÚc NITRA zria dená Zňaďovacou listinou
zo dňa 0l .09,2005 v znení neskorších doáátkov.

(d'alej len,,prenajímatel".)

a

Nájomca:..................n]*.r..t,......i0..tlt§í 
!!F3!.!.I..'......,,... ...

Názov spoločnosti alebo menofyzickej osoby

Sídlo alebo Bydlisko: .....H.9.Rl/..E.r|.p.B.t.r.nj......o , Ív trR 4-

Ičo alebo dátum narodenia: .....{.9.,.lí..:.,. lí.I
ČísIo účtu, bankové spojenie

ItsAN:

Článok II



Učel a doba nájmu

1. Účelom kátkodobého nájmu je užívanie predmetu náj.u nu, .......,. j.li.8/-

Zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to na deň/dni , ,..!th.,L.,|ffoúJ-:':" 
oslava' Ples aPod.)

'' 
tase oa...,{cJ... .o.-tf,W.lrl

Najviac na l0 dní v kalendórnom mesiaci slym istym nájomcom § lj ods.5 písm. c) zókona č. 278/1993 Z.z.o sprórye majetku štdtu v znení neskorších preápisov.'

2.

l.

článok Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zav?lzuje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na úěel dohodnufýv tejto zmluve.

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

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajabých priestoroch ním, tretími osobami v plnejrryŠke, V PríPade vzniku takýchtó škód, je nájomca pou;nný ut.ua;r prenajímatelbvi skutoen6 skoau.Skoda sa u.hrádza v peniazoch, ak však ó to ioskodiný poži^ii u 
^x 

i" to mome a účelné, ut raJ- ,"škoda uvedením do póvodného stalu.

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

prenajímatel'si ryhradzuje právo.zmeniť rozsah predmetu zm'uly v prípade, že prenajatý neb}to\^ýpriestor bude potrebovat'na plnenie úloh v rámci iredmetu ,*.;"; ó;nná.iiuři; .í;;;ffii.';#.

čHnot< III
Nájom a podrnienky úhrady

zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za službysqoi919 s_nájnom (elektrika, v9da, plvn, ap."uaaÁua / uýrobiá tZia.1 aieiy;;;"
odvíjajúcej sa od požadovaných služieb a dohodnutého ."nu ui-ď prilona e.z ; ;;Ř*j fiř"......... , ........€ v súlade so Všeobecne áváaým nariadením vÚc Ňitra, 

"u 
,iea p."i"ffi"rť""áklade faktúry, ktorú prenajímatel' lystaví.

v 9ripa!9, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných
PeňaŽných závilzkov, ktore je povinný zaplatit' prenajímaiel'ovi na ,áilad" teito 

".luuv. 
i"naJomca povlnny zaplatiť prenajímatel'ovi uroky z omeškania vo výške u.i"n"; p.aun},predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

2.

3.

l.

4.

5.

čtánok V
Skončenie nájmu




