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IČO alebo dátum narodenia: ....r...... \T..lí_-(q ďf 4. hob

číslo úětu, bankové spojenie ......1R . |qTb l tl4l l,tu
"""""""""f"""" """"",

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

(ďalej len ,pájomca ")

uzawárajú túto zmluvu o krátkodobom nájme neby,tových priestorov a to spoločenskej haly

a prislúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

čHnok I
Predmet krátkodobého nájmu

1. Predmetom kátkodobého nájmu sú nebltové priestory v budovo Spojenej školy,.ktoráje vo

,i;.Ň;" Vúc Nitra v spiáve p."najimatel,a a nachádza sa na ul. Slančíkovej 2 v Nitre,

v katastrálnom území Nitra, pu.""t" e.tioo zapísaná v KN na LV ě. 707 vedený okresným úradom

v Nitre.
2. Prenajímatel'na áklade tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory

v budove uvedenei v bode l tohto čllnlu, ato: Spoločenská hala + pristuŠné miestnosti o celkovej

rnýmere cca 4zo ri2 a materiálno_technické vybavenie miestnosti uvedené na Inventámych zomamoch

jednotlivých miestností.

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, _ _

uzatvorená podt,a § 663 a žásad hóspodárenia s majetkom Nsk schválených
- 
zastupitel's§om dňa 7.2,2022 uznesením č,312022,

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zastupení: lng, Libor Kabát, PhD, riaditel štatutárny zástupca

IČo: oo151365
lč DPH: sK 2021246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Řor|oetou'e á.g"n iáciav zriaďovatel\kej p6sobnosti Vúc NITRA zriadená Zriadbvacou listinou

zo dňa 01.09,2005 v mení neskorších dodatkov.

(ďalej len,,prenaj ímatel"')

a

1|l-/
Nájomca:..J.uK.!.t!.|/.$....,.....1fi9..l*.rí...........t.p..ft-................ruL,ewlQ

Názov spoločnosti alebo nenoířickej osoby

Sídlo alebo Bydlisko:

Článok II



Účel a dobr nájmu

1. úěelomkrátkodobéhonájmujeužívaniepíedmefuna3*uno,........l9_[9_1§U.!9..........Y.!r]:!.?.WÍl

zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to na deň/dni , ..,..ta,,g.::íÁť,ff:..::.:::..:,::::.:!.!....

v ase oa.d?lil... .a".....l4lonnd/

Najviac na t0 dní v kalendórnom mesiaci s tým istýn nájomcon § 13 ods.5 písn_ c) zókona ě. 278/1993 Z.z.

o správe majetku šlátu y znení neskorších predpism.

Čtánok m
Nájom a podmienky úhrady

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

spojené s nájmom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková / výrobná réžia) a ceny n osobu

odviiaiúcei, sa od požadovaných služieb a dohodnutého menu viď pdloha ě.2 v celkovej výŠke

0r 4 4.!.{..", ,,(.J,,.e , rúlud" ,o VŠeobecne Áv'ázrrýn nariadením VÚC Nitra, na účet prenajimatelb na- 
zeklade faktúry, ktorú prenajímatef vystaví.

2. V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných
peňazných záv'ázkov, ktoré je povirrný zaplatiť prenajímatel'ovi na zíklade tejto zmluvY, je
nájomca povirurý zaplatiť prenajímateťovi uroky z omeškania vo výške určenej právnym

predpisom úěinným k prvému dňu omeškania.

článok Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Nájomca sa zavázuje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na ÚČel dohodnufý

v tejto zmluve.

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania íetím osobám.

3. Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajatých priestoroch ním, tretími osobami v plnej

výike, v prípade vzrriku takýchto škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatelbvi skutočnú škodu.

škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa

škoda uvedením do póvodného stavu.

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

5. Prenajímatel'si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluvy v pripade,Že prenajaty nebytový
priestor bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním.

článok V
Skončenie nájmu




