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

zastup itel'stvo m dňa 7 .2.2022 uznesením č. 3 l 2022.

Zmluvné strany

Prenajímatel':
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slaněíkovej 2, 94901 Nitra
V zastupení: PaedDr. Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca
IČo: ootorgos
lč opH: sK2o2I2466L2
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Rozpočtová organizáciav zriaďovatel'skej pósobnosti VÚC NITRA zriadená Zriaďovacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v znení neskorších dodatkov.

(ďalej len,,prenaj ímatel"')

a

Náj omca : 
....].r&.p.s.n§.r..!.

\_

:.t9j.W.n......[*t....§v, ] . KALAz*pt re H 0
Nazov spoloěnosti alebo menofyzicl<ej osoby

sídlo alebo Bydlisko: .......1t.frPt I.T:.9.K.?.......a-.. lJ ff9Ý

Ičo alebo dátum narodenia:

Číslo úětu, bankové spojenie

9.§ 2Il §I4

IBAN:

(d'alej len ,,nájomca ")

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

článok I
Predmet krátkodobého nájmu

1. Predmetom krátkodobého nájmu sú nebytové priestory v budove Spojenej školy , ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v správe prenajímateťa a nashádza sa na ul. Slančíkovej 2 v Ňit.e,
v katastrálnom území Nitra, parcela č.1360 zapísaná v KN na LY ě. 707 vedený Okresným úradom
v Nitre.

2. Prenajímatel'na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory
v budove uvedenej v bode l tohto ělánku, a to: Spoločenská hala + príslušné miestnosti o celkovej
výmere cca 420 m' a materiálno-technické vybavenie miestnosti uvedené na Inventárnych zoznamoch
jednotliqých miestností.
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čHnok II
Účet a doba nájmu

t. Úěelom krátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu na: ..............t.*_S........

ll ^ 
( ryapr.:_svadba, oslava, ples a pod,)

Zmluvasauzavárana dobu určitu, a to na deň/dni , .....!.:,4.:.b2."..,...................._

v čase 
"a...{l!....a,....0. \l9 

há
Poznámka:

Najviac na l0 dnív kalendárnom mesiaci s tým btým nájomcom § I3 ods.S písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z.
o správe majetku štótu v znení neskorších predpisov,

článok III
Nájom a podmienky úhrady

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby
spojené s nájmom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková l výrobná réžia) a ceny za osobu
odvíjajúcej sa od požadovaných služieb a dohodnutého menu v celkovej výške ........€
v súlade so Všeobecne záv'ázným nariadením VÚC Nitra, na účet prenajímateíanazáklade faktúry,
ktorú prenaj ímatel' vystaví.

V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných
peňaŽnýchzávázkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajímateťovi na zéklade tejto zmluvy, je
nájomca povinný zaplatiť prenajímateťovi úroky z omeškania vo výške určenej právnym
predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

1.

čtánok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zavázuje uživať nebytové priestory a jeho zariadenie len v rozsahu a na úěel dohodnutý
v tejto zmluve.

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

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenaja|ých priestoroch ním, tretími osobami v plnej

]ÝŠke. V prípade vzniku takýchto škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatelbvi skutočnú škodu.
Skoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a akje to možné a účelné, uhrádza sa
škoda uvedením do póvodného stavu.

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

Prenajímatel' si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluvy v prípade, že prenajaty nebytoý
priestor bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním.
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