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Zmluva o krátkodobom nájme nebytovýcb priestorov SpoloČenskej haly, , ,

uzatvorená poar" 5 OOS 
" 

Žasaá iá,poáe,""in s majetkorr NSK schválených
' 

zastu-pitel'stvo m ařLa i,2,20Z2 uznesenim ó,312022,

Zmluvné strany

Prenajimatel':
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Sidlo: Slančíkovej 2, 9490i Nitra
v ,".top"ni, peaiDr. sibiána Fitalová, štatutárny zástupca

IČo: oo151365
lČ DPH: sK 2021246612
Bankoré spojenie: Štátna pokladnica Slorensko
Ro7Dočtová organ ira.iu, ,,iua'ouŽi"řskej pá,"U"""i VÚC NlTtA zriadená Zriaďovacou listinou

zo diia 0 t ,09,2ó05 v zneni neskorších dodatkov,

(ďalej len,,prenajímatel"')

a

rcjp€,:r,lO ZNájontca:

Ňiá ,poloCnorti olebo menofyzickej osoby

Sídlo alebo Bydlisko:

Ičo alebo dátum narodenia: .... á l.,,-?:"&p, 3,?"""""" " " ",

číslo účtu, bankové spojenie €,?""§"-S,q,P,§9- " , , , "

IBAN, . .r.P_ :,. ...a.?. 0- í...9 ?, Q,.!-a.? l^/D?.? ?/N7ou4

EK//Ť rOZ U//lL

l.

(ďalej len ,,nájomca ")

uzatváralú túto zmluvu o krátkodobom nájme n€bylo\^ých .lriestoroy 
ato Spoločensk€j haly

;;;rúil";il.h rniestnosti ( Bar, šatne a sociálne miestno§ti)

čUnot t
Predmet krátkodobého nájmu

Predmetom krátkodobého nájmu sú nebytové priestory, .v 
budove Spojenej školy , ktorá je vo

vlastnícwe VúC Nitra ",p,á; ř;;;'ili,rJ 
u nu,naa^, ,u nu ul, Slane íkovej 2 v Nitre,

v katastrálnom území Nitra, p,*rl j,ilOO zapísaná v KN na LV č, 707 vedený Okresným úradom

i)]r'ji.","' na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebyové priestory

r budove uvedene; v b"d. t tohi;:li"il.';;;;$;i;i.i.ki t,"l" + príslušné miestnosti o celkovej

výmere cca 420 ,' a o,ute,iáln 
j-"t;#řij,|,ú"-,,I;" mie,tno,ti uvedené na Inventárnych zoznamoch

iednotlivých miestnosti,

1



čHnok II
Účel a doba nájmu

1. Úěelom kátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu na:
( nanr.: svadba, oslava, ples a pod,)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to na deň/dni , ,!p",?,,lb"l!l"",

" 
ča." od../ť-::.. .d,..|!.:.:..

Najviac na ]0 dní v kalendárnom mesiaci s tym isným nójomcom § 13 ods.5 PÍsn, c) zókona ě, 278/1993 Z'z'

o spnine majetku štótu v znení neskorších predpisov,

l.

čbnok Itr
Nájom a podmienky úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradi prenajímatelbvi nájom a náklady za služby
' 

;;i;;..i;Í,.. tereknita] voáa" pryn, 
" 

p,"uaa"tová / výrobná réžia) a ceny za osobu

odvíiaiúcei sa od požadovan|"r, .ruZi"Ú á doho'dnutého menu vid' príloha č,2 v celkovej výške

fššt.::::2.ž;-.,íl"d" ; Ý;""b"""" ,areL^y," nariadením vúC Nitra, na účet prenajímatel,a na

áklade faktúry, ktoru prenaj ímatel' vystaví ,

2.Vpdpade,aksanájomcadostanedoomeškaniasozaplatenímnájomnéhoaleboiných- 
;.iJ;ý"h závazkoi,kt"ré i" ;;;i,_i zaplatiť prenajímaiel,ovi na zíklade tejto zmluvy, je

;ňil"rňý zap|atiť páajimalroui úroky zomeškania vo výške určenej právnym

prědpisornúěinným k prvému dňu omeškania,

čtánot< tv
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomcasazav,dzujeužívaťnebytovépriestoryajehozariadenielenvrozsahuanaúčeldohodnutý
v tejto mtluve.

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám,

Nájomcazodpovedázaškoduspósobenúnaprenajatýchpriestorochním,trerímiosobamivplnej
výške. V prípade vzniku taXYcnř!ř*, j'; 

"áj,;"" 
pouinný unraait prenajimatelbvi skutočnú škodu,

Škoda sa uhradza v peniazoch, 
"r "*r<' 

á ," poSkodený poiiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa

škoda uvedením do pdvodného stavu,

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

Prenaiímatef si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmlulry v prípade, že |r:n:jary 
nebytoqý

;ř#'ffi il#;;i;;'pi".ii" ,rr"t 
" 

rá.rnci iredmetu svojej činnosti a|ebo v súvislosti s ním,

J.

4.

5,

2




