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

za§tupitel'§tvom dňa '7 ,2.2022 uznesenim č. 312022.

Zmluvné strany

Prenajímatel':
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2,9490l Nitra
V zastúpení: PaedDr. Bibiána FitaloVá, štatutárny 2ástupca
IČo: oo161365
lč DPH: sK 2021246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
RozpoČtová organ izácia v zriad'ovatel'skej pósobnosti VÚC NITRA zriadená Zriad'ovacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v znení neskorších dodatkov.

(d'alej len,,pr€najímatel"')

a

Nájomca: (l| r'tro
' u|.,.Lrl a c|"Llro k ď, ^irko'

Sídlo a|ebo Bydlisko: T?*vr+ m)Tv c, ,fu3 ulTRA, řlt1l,+'Bee-

Ičo alebo dátum narodenia:

Číslo účtu, bankové spojenie

^!ť 
lo- /ntu

spoločností alebo meno íyzíckej osoby

IBAN:

t,;r.\JlL/e , JJ Ltral
(d'alej len ,.nájomca ")

uzaŇáíají tuto zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov ato spoločenskej haly
a prislúchajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestnosti)

článok I
Predmet krátkodobého nájmu

l. Predmetom kátkodobého nájmu sú nebyové priestory v budove Spojenej školy, ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v spiáve prenajim atel'; a naahád'. .u nu ul. ŠtaneiÉoue; 2 v Ňitre,
v katastrálnom území Nitra, parcela č.1360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený okresným úradom
v Nitre.

2. Prenajimatel' na zitklade tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebyové priestory
v budove uvedenej v bode l tohto článku, ato: Spoločenská hala + pfislušné miestnosti o celkovej
výmere cca 420 m'a materiálno-technické lrybavenie miestnosti uvedené na Inventámych zoznamoch
jednotlivých miestností.
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Clánok II
Účel a doba nájmu

1. Úče|om kátkodobého nájmu je užívanie predmetu náj." 
"u, 

......,.....S_II/..'.K{ vrl

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deňy'dni , ......?e.,.{ď.::á.ť':-::'::::'|: 
o *o'

" 
t"," oa..lt19l .a"..0,1rl,! nod

Najviac na l0 dní v katendárnom nesiaci s lym istyn nájomcon § l3 ods.S písn. c) zákona č. 278/1993 Z.z,o spfóýe majeíku štálu ý znení neskofších preápisov.'

2.

J.

l.

4.

5,

čĚnokm
Nájom a podmienky úhrady

l, zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náktady za službyspojené s.nájmom (elektrika,. voda, plyn, a prevádzřová t vi,robiá tZlal iieiv á 
-oroUu

+0ffiť?,":ij2:ii,.ť,:ftYllĚ",i,;:;í1"*"fi Ť;.,ii:;julŤilira;r,lliň"j,řjl;
zíklade faktury, ktoru prenaj ímatel' vystaví.

z v 
9d_na!9, ak sa níjomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo inýchpeňažných závázkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajímaietbvi na zai<taae tq'" ,ňi"ry, ;"nájomca pllinrrý zaplatit' pr.enajímui.t'oui ,i.oiy z omeškania vo výške ;;'č";;;;;"y,predpisom účinným k prvému dňu omeškania,

rx,,a 
" 

po,ioo1Ťtiollil".y"o .,*"
Nájomca sa zav?izlje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutýv tejto zmluve.

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

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajabých priestoroch ním, tretími osobami v plnej
y.íst9. v prípade vmiku talcýchto škód, je na.;om"" poninnY 

"h;ilř;Ó?r;"i'"u Šiř,#ii,' iť"a".Skoda sa u.hádza v peniazoch, ak však ó to poskodený poáiiii uu j" to možné u ue"Ň, 
"r,raár" 

*škoda uvedením do póvodného stavu.

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

prenajímatel'si vyhradzuje právo.zmeniť rozsah predmetu zmluvy v prípade, že prenajatý nebyto\^ýpriestor bude potrebovať na plnenie úloh v ráLrnci iredmetu .*1"j einnórti aleuo u srivisIÓstí s niri.
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