
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestoluzatvorená poara § io.l 
" 

Zásad hospodár";," , .^1'_§PoloČ,enskej 
haly,

zastupitel,stvomdň^;5.;0;;';#?,1T$;15.schválených

Zrrrluvné súrany

Prenajímatel' l
§pojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sidlo: Slančíkovej 2. 9490l Nitra
v. zastupení: lng, Libor Kabát. Pl
lCo: 00161365 lD, riaditel, štatutárny zástupca

lČ DPH: sK 2021246612
Bankové spojenie:. Štátna pokladnica Slovensko

;";i:.;if;.j3á!,z;:,;J,Tí:Hl5íi;ij{"*,, vúcNITRÁ zriadená zriad,ovacou listinou

(dhlej len,,prenajímatel*.)

2.

l.

(d'alej len ,,nájomca .')

,^*.á.r?i! futo zmluvu o krátkodobom nájme nebvtovÝcha prislúchajúcich ,i".tooJ in"", šatne a sóciálne mi".d;;i)p'i""o"ov 
a to Spoločenskej haly

článot I
Predmet krátkodobého nájmu

Predmetom krátkodobého náirnx 5[ nebytové priestory v budove Spojenej školy . ktorá ie vovlastnictve VúC Niřa u,o,;u.,n.911ji'rá"r'"''" """ir,ail'.r, 
,u ul. Slančíkovej z v Ňltre,

;§lf;"u'"",tizemíNitra,'pa.cetáe.lj6ozapi""a"rď"ÍLvč.707vedený okeinýmúradom
prenajímatel' na základe teito zrn|u,yy prenecháva nájomcovi na dočasné.užívanie nebyové priestoryv budove uvedenej v bode j tohro 

'':.il,., 
,",-spár,it"".ři'iÍa + príslušné miestnosti o cel*ov",

řrTJ,ii'6ig";1materiálno-techni.ké "yb";;;;;;;o]sii uvedené na Inventárnych zoznamoch

a

Nájomca:
!.í 9lu_...:.:: sr:]hv_....{g rurl, k, ou ct q

Nózov spoločno§li alet" 
^",r" n"iiĚi'^"ty

Sídlo alebo Bydlisko: ........Pgr§.k*1... ..p,..r..,.,.g.,!s o l N lí{4-
lčo alebo dátum narodenia:

Číslo účtu, bankové spojenie

Clánok II

1



Učel a doba nájmu

l. Účelom krátkodobého nájmuje užívanie predmetu nájmu na: ,.....,
Zmluva sa uzatvárana dobu určitú, a to na deň/dni , 4rí ,::fr.rY!;: ;;i;;, pi;;;p;;;:;

u e"." oo.y'.fi. .d,..ltr0_0_hod

Najýilc na l0 dní v kalendárnom t
o spróve maje*u š,o,;;:;;;;i;";i::;Ů;!Á::a,im nájomcom § t3 oó.5 písn. c) zókona č. 278/1993 z,z,

nu, ". " o|f,l,"*'r$ o o .'o,
l. Zmluvné stany sa d.loj:lf ,"a; Ě,|iťi;"":Íť1",h:'r*i;::ll:l,,,:'o:i nájom anákJady za služby

frň::,".::/_.:;;lfl:íd:."Ty"l.r"zi"í'áLř"á""',l"n*ová 
/ výrobná réžia) acen",,, za osobu

ákladefaktúry.-.;;;:J*|1'J1"§;"a"fi Hi,l:ff t jťť,llT":3",HÍx"6;;Íi

2. V pdpade, ak sa nái

í:É"'J',ffi l'd1,,i.}ť-i,li,1;;3l;f g:t*.,-';;t:ť,.#il"".1ffi
predplsom ÚČinným k p:

r"e," 
" 
po,inoŤÍlllil,"r"o .,"u"

' )ť;,Tnř"íviauje užívať nebyové priestory a jeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnufý

2, Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám.3. Nájomca zodpovedá za škc

.gpJJťgl}ítffiLiiil:T";i,"".hiťď':*ÉTtT#ťru:l#:ff ,.{t

4, Nájomca sa z avázuje udržiavaťporiadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu.5, prelajímatef si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zrpriestor bude pot,"bouut,iu IInenie úloh 
" 
.á,;iJ,"d;;" ,i"l'"];:"lťilrť"?"1.íi:l,?:,?.Tr""r

článok V
Skončenie nájmu

2




