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Zmluva o krítkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly,
uzstvorená podl'a § 6ó3 a Zásad bo§podárenia s majetkom NSK schválených

zastupiíel'stvom dňa 7 .2,2022 uznesenim č.312022.

Zmluvné slrany

Prenajímatel' :

§pojená škola, §lančikovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2,9490l Nitra
V zastúpení: PeadDr, Bibiána Fitalová, štatutárny zástupca
lČo: 0o161365
lč DPH: sK 2o21246612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
Rozpďtová organiácia v zriaďovatel'skej pósobnosti VÚC NITRA zriadená Zriadbvacou listinou
zo dňa 0l .09.2005 v mení neskorších dodatkov.

(d'alej len ,,prenaj ímatel")

a

lI
Nájomca:.§.lý...*..V-lj]lH......ht!g.tl..t.....}tplgg,l,tlp..r..p.9)í k 70rutUlpnBlTu4

Nátroý spoločnosli alebo nenoíržickej osoby

Sídlo alebo Bvdlisko:

Ičo alebo dátum narodenia:

Číslo účtu, bankové spojenie

IBAN:

(d'alej len ,,nájomca ")

uz8Nárajú túto zmluvu o krótkodobom nájme nebylových pňestorov a to Spoločenskej haly
a pňslúcbajúcich miestnosti ( Bar, šatne a sociÁlne mi6t.o§ti)

čÉrtok I
Predmet krátkodobého nájmu

l. Predmetom krátkodobého nájmu sú nebyové priestory v budove Spojenej školy, ktorá je vo
vlastnícwe VÚC Nitra v správe prenajímatel'a a nachádza sa na ul. Slančíkovej 2 v Nitre,
vkatastrálnomúzemíNitra,parcelač,1360zapísanávKNnaLVč.707vedený Okesným úradom
v Nitre.

2. Prenajímatel'na áklade tejto zrnluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebyové priestory
v budove uvedenej_v bode l tohto článku, a to: SpolďenskÁ belg + praslušné mi€ctnBti o celkovej
výmere cca 420 mz a materiálno-technické lrybavenie miesmosti uvedené na Inventámych zomamoch
jednotlivých miestnosti.
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ČHnok II
Účel a dobr nójmu

/, účelom kátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu na: .a.,.!].|9.§.!*E.... .Y.!.lý.!KY......F.tš!!.?r1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň nol, ..,...5..:,,!.V,::ínťť: .::.':..::.:'::..:..::!.'

, u." oa...4Í.9.{. .a"....&.1r.ltl S"ý
Najviac na l0 dní v kalendó,rnom mesiaci s ťim istým nájomcom § 13 ods.S písn. c) zákona č, 278/1993 Z.z.

o sPrdve majelku šlótu v znení nes*orších predpisov.
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J.

l,

článok uI
Nájom a podmienky úhrady

l. zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za sIužby
spojené s nájmom (elektik4 voda, plyn, a prevÁdzková / výrobná réžia) a ceny za osobu

qoqrii^iúw sa od poádovaných služieb a dohodnutého menu viď príloha č.i v celiovej výške
' '.i'-!,..- , 9..l,..€ v súlade so Všeobecne záv'azným nariadením VÚC Nitra, na účet prenajímátela na

áklade faktúry. ktorú prenaj ímatel' vystaví.

2. v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatenim nájomného alebo iných
peřnžných závíizkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajimatel'ovi na zí&lade tcjto zmluvy, je
nájomca povinný zaplatiť prenajímateťovi uroky z omeškania vo výške určenej právnym
predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

článok IV
Práva a povinnosti zmluvných §trán

Nájomca sa zzvázuje uŽÍvať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnuti
v tejto anluve,

Nájomca nieje opnivnený prenechať prenajaté pňesrory do užívania betím osobám.

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajaqlch priestoroch ním, tretími osobami v plnej
výŠke. V PriPade vzniku takýchto škód, je nájomca povinný uhradit' prenajimatel'ovi skutočnú škodu.
s.koda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený poiiaaa a ak je to možné a účelné, uhrádza sa
škoda uvedením do póvodného stavu.

Nájomca sa zavázuje udržiavat' poriadok a čistofu v priestoroch, ktore sťr predmetom nájmu.

prenajímatel'si lyhradzuje právo,zmeniť rozsai predmetu zmluvy v prípade, že prenajafý nebyový
Priestor bude Potrebovat'na plnenie úloh v rámci predmetu svojej Óinnosti alebo v súvislóstís niÁ.

4.

5.




