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

zasúupitel'stvom dňa 7 .2.2022 uznesením é.312022,

Zmluvné strany

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slančikovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V zastupení: PeadDr. Bibiána FitaloVá, štatutárny zástupca
IČo: oo151365
lč DPH: sK 2o21246612
Bankové spojenie: Šátna pokladnica Slovensko
RozpoČtová organizáciav zriaďovatel'skej pósobnoďi VÚC NITRA zriadená Zriad'ovacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v zneni neskorších dodatkov.

(d'alej len,,prenajímatel"')

a

_a'-NaJomca3..?..c$.[ln....-qi[uF.gVJ......$j.I!.yí...,.0.|-V,rt-u..:!

Nlizov spoločnosli alebo nenoíyzickej osoby

sídlo alebo Bydlisko: ..!LH,$.:.......lt...,..,..,flffi...,ÍP ý ffl ft
Ičo alebo dátum narodenia: . .?.L-...r.Ze ..P21 . ,. . .! |c: 2024bTke24

Číslo účtu, bankové spojenie

IBAN:

(d'alej len ,,nájomca ")

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

článot t
Predrnet krátkodobého nájmu

1. Predmetom krátkodobého nájmu sú nebltové priestory v budove Spojenej školy , ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v správe prenajimatel'a a na;hádza sa na ul. Šlanei[ovej 2 v Ňitre,
v katastrálnom území Nitra, parcela č.l360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený Okesným úradom
v Nitre.

2. Prenajímatel' na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebyové priestory
v budove uvedenej^v bode l tohto článku, ato: Spoločenská hala + pri§lušné miestnosti o celkovej
výmere cca 420 m2 a materiálno-technické lybavenie miestnosti uvediné na Inventámych zoznamoch
jednotlivých miestnosti,
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Óánok It
Účel a doba nájmu

yui lzn, y yx yr_11.1:1.y9/ ..,ylrl /
zmluva sa uzatvára na aotu ureitu, a to na deň/dni , .....la..,íí.1!:lď_ff!:..:.:.'*.,:.:"'::..:.::,!..'. .....

v ča§e od.../.ÍlgÍ. .u"...ťr!.!.wd

Nqjyiac na 10 dní v kalendólrnom mesiaci s týn btýn nójomcom § l3 ods.5 písn. c) zákona č. 278/1993 z_z_

o Spróve majetku štátu y znení neskorších predpisov.

l.

čHnol Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Nájomca sa zavdzuje užívať nebyové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu ana účel dohodnut,ý

v tejto zmluve.

3.

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám,

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajafých priestoroch ním, tretími osobami v plnej

;ýjk;. n p.ipia" ,ro,it, takýchd škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatel,ovi skutočnú.škodu.

ŠÍ."o" * irrriaa- v peniazoóh, ak však ó to |oškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa

škoda uvedením do póvodného stavu.

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

Prenajímatel' si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluvy v prípade, le p,re.n7iat! nebytový

;;i;il Ň; p"Ébovať'na plnenie úloh v rá,rnci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,

čhnokm
Nájom a podmienky úhrady

Zmluvnéstranysadohodli,ženájomcauhradíprenajímatelbvinájomanákladyzaslužby
.pol.né . nájrnom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková / qýrobná réžia) a ceny za_ o,,gPu

oiuii"iú""i sJ od poádovanÝch služieŮ a dohodnutého menu viď príloha č.2 v celkovej výške

ll.a?. j,-,J_..i u.,ilud" .o VÍeobecne ávamým nariadením Vúc Nitra, na úěet prenajímatelh na

ziklade faktury, ktoru prenajímatel' vystaví.

v pfipade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných

p"há,,ý"i rerarxor,, ktoré je povirrný zaplatit, prenajímateťovi na zaklade tejto zmluvy, je

na3oÍn.u povinný zaplatiť prenajímateťovi uroky z omeškania vo výške určenej právnym

predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

4.

5.
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