
(d'alej len ,,nájomca ")

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

článotr l
Predmet krátkodobého nájmu

l. predmetom krátkodobého nájmu sú nebJrtové priestory v budove spojenej školy, ktorá je vo
vlastníctve VÚC Nitra v 

"piá,re 
prenajim atel'i a nalhádzu .u nu ut. šruneiřou"j 2 v Nitre,

v kalastrálnom území Nitra , parcela ě.l360 zapísaná v KN na LV č. 707 vedený okrešným úradom
v Nitre.

2. Prenajimatel' na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory

Yj1Oove 
uvedenejrv bode l, tohto článku, a to: Spolóčenská hala + prislušné niestnásti o celkovej

výmere cca 420 m' a materiálno-technické vybavenie miestnosti uvediné na Inventámych zoznamochjednotlivých miestností.

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov §poločenskej haly,
uzatvorená podl'a § 6ó3 e Zásad hospodárenia s majetkom NSK schválených

zastupitel'stvom día 7 .2.2022 uznesením č.312022.

Zmluvné strany

Prenajímatel' :
§pojená škola, Slančikovej 2, Nitra

Sídlo: Slančíkovej 2, 9490l Nitra
V_ zastupení: lng. Libor Kabát, PhD, riaditer, štatutárny zástupca
IČo: oo161365
lč DPH: sK 2o21246612
Bankové spojenie: Šátna pokladnica Slovensko
RozpoČtová organiácia v zriad'ovatel'skej pósobnosti VÚc NITRA zliadená Zriad'ovacou listinou
zo dňa 01.09.2005 v znení neskorších dodatkov,

(ďalej len,,prenaj ímatel*')

a

J!
Nájomca: 

.......i.,...$J.[il:.i.ť...,....,...........
Ntizov spoloěnosti glebo menofyzickej osoby

sídlo alebo Bydlisko: ...-]t.U.9IQ!:li ..?_ 
n 
..Vl.TIk

Ičo alebo dátum narodenia: ...!).'!.,...1!..?.1.9..l.. 4q . h 'l 
Ól+Z

Číslo účtu, bankové spojenie

IBAN:

Článok II

l



Účet a doba nájmu

1. Účelom kátkodobého nájmu je užívanie predmefu nájmu na: .., .. ..... .?lfiťe-.]"""""]""""""""""

zmluva sa uza^ára na dobu určitu, a to n.a deň/ u^, , ...,..i?.,ť,.:1trť:::::..i.|.'.i:.:,i.'1.:.,i!!:!. ... .

" 
u." oa..l,{,{i.{....,do........._.

Nqjyiac na l0 dní v kalendórnom mesiaci s rýn istýn nájomcom § lj ods.S písn. c) zákona č. 278/I99j Z.z.

o spróve majetku štdtu y znení neskorších predpisov.

článok Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

t. Nájomca sa zavázuje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutý

v tejto zmluve.

článokm
Nájom a podmienky úhrady

l. zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby' 
ó;i;.a ..airíor, (elektrila, voáa, plyn, a prevádzková / výrobná réžia) a ceny za, osobu

oiu.ii"i,i""i sa od požadovanýón stuzieů a dohodnutého menu viď priloha č.2 v celkovej výške
,t ř.žT.],".P,!..i ".,ir"a. 

* Vieobecne ávzar'ým nariadením VÚC Nitra, na účet prenajímatel'a na

áklade faktúry, ktorú prenajímatel' vystaví.

2. V pdpade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nij9mlen9 alebo iných- 
p.ifný.Á závukoi,ktoré je povinný zaplatiť prenajímate1,ovi na zíklade tejto zmluvy, je

oa;o-á povinný zaplatiť lrerrajímateťovi uroky z omeškania vo výške urěenej právnym

prádpiro. účinným k prvému dňu omeškania,

Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám,

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

;ýjk;. ý p.ipaa" umit u takýcht; šk6d, je naiornca povinný ulrradiť prenajimatelbv_i. skutočnú.škodu,

š'r.oau ,u 
'ur,iaa- v peniazoĚh, ak však a to posrca"ny požiada a ak je to možné a účelné, uhádza sa

škoda uvedením do póvodného stavu,

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

Prenajímatel'si lyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluly v prípade, Ze qr9n1,1aý nebytový

p.ř.,- i"á" p""i,bovať 
"na 

plnenie úloh v rámci iredmetu svojej ěinnosti alebo v sťrvislosti s ním,

2,

3,

4.

5.

Článok v
Skončenie nájmu

2




