
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,

uzatvorená podl'a § 663 a Zásad hospodárenia s majetkom NSK schválených
zastupitel'stvom día 7 ,2.2022 uznesenim č, 312022,

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slančikovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zasópení: PeadDr. Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca

lČo: oo161365
lč DPH: 5K 2021246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Řo"poetoua ó.gun izácia v zriaďovatel,skej pósobnosti VúC NITRA zriadená Zriaďovacou listtnou

zo dňa 01.09.2005 v mení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenajímatel"')

Nájomca: 
....§.íg.ts,:..igl i *].r y-.,....sl::...**.l*.**.........,....

Názov spoločnosti alebo ňenoíyzíckej osoby

SídloaleboBydlisko: .....:.y-ť..B.t9..Y *.:,....3tr,.. }z't oz bPPnŠLÉ.vF

lčo alebo dátum narodenia:

Číslo účtu, bankové spojenie

IBAN: .....,...........

(d'alej len ,,nájomca ")

uz tváraJitútozmluvuokrátkodobomnájmenebytovýchpriestorovatoSpoločenskejhaly
a pňslúcnajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

článok I
Predmet krátkodobého nájmu

1. Predmetom krátkodobého nájmu sú neby,tové priestory v budove Spojenej školy , . ktorá je vo
' ;i;i;i;; vúC Ňit." v spiáve prenu.limatel,a a nachádza sa na ul. Slančíkovej 2 v Nitre,

v katastrálnom území Nitra , parceta e.tjoo zapísaná v KN na LV č, 707 vedený okesným úradom

v Nitre.
z. rrenalimater na zil<|ade tejto zmluvy prenecháva TJ9,"9li na dočasné užívanie nebltové priestory

v budove uvedenei v bode l iohto člán|u, ato: Spolóčensp hala + pňslušné mie§tnosti o celkovej

ffi;;;;;;ró ;' u .uL.iatno_t""nnicié vybúnie miestnosti uvedené na Inventámych zoznamoch

jednotliqých miestností.
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Článok II
Účel a doba nájmu

1. Účelom kátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu na: """""""
l naor.: svadba, oslava, ples a pod,)

Zmluva sa uzatvára na dobu urěitu, a to na deň/dni , ",2L"1,),,"?,O,ZA"""""""""""",

, r",. oa..y'.61ť. .d.,,kr0.9.

Naiyiac na ]0 dni y kqlendórnom mesiaci s ťým istým nájomcom § l3 ods.S PÍsm. c) zókona Č, 278/1993 z'z'

o správe majethu štdtu v zneni neskoršich predpisov,

čMnokIII
Nájom a podmienky úhrady

l. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby

spojené s nájmon teleknika, v';;; pÚ"l , p,""aaaóvá / rnýrobná réžia) a ceny za osobu

i,Tl:ž§:lnž*tl*:}i*,xťt*níiu;ť§#,"",T"".'1*;ř,l:,#,ínuíi
zíklade faktúry, ktoru prenaj ímatel' vystaví,

2. V pdpade, ak sa ruíjomca dostane do omeškania so zaplatením ,ajqnT,hg alebo iných

peňažných závžizkov,kt"ré i;;;;Ň zaplatť prenajímateťovi na základe tejto zmluvy, je

ilj"..,f;*ilý zaplatii iráajimaLrovi úroly z omeškania vo výške určenej právnym

prědpisorrrúčinným k prvému dňu omeškania,

l.

čHnok IV
Práva a povinnosti zmluvných §trán

Nájomca sa zavLzuje užívať nebYové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnurý

v tejto zmluve.

Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívarria tretím osobám,

Náiomcazodpovedázaškoduspósobenúnaprenajat,ýchpriestorochním,tretímiosobamivplnej
řiř. n p"páj" \/_,ň *r,"háiřá+.i" "".io,i", óou;nný utrradiť prenajímatelbvi skutočnú škodu.

škoda sa uhrádza v peniazoch. "i "iřá'o poškodéný poiiud" 
" 

ak je to možné a účelné, uhrádza sa

škoda uvedením do póvodného stavu,

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

Prenajímatel,sivyhradzujeprávozmeniťrozsahpredmefuzmluwVprípade,Žeprenajarýnebytoyý
;ffffi;; iotriuouur,n" ptn."i" Jr"-rl 

" 
Á.i predmetu svojej činnosti atebo v súvislosti s ním.

z.

3.

4.

5.
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