


Účel a doba ná.lmu

1. Účelom kátkodobého nájmu je užívanie predmetu nájmu n", ......0.\l1t.ý.ř-

zmluva sa uzawára na dobu určitu, a to na deň/d 
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Najviac na l0 dní v kalendórnom mesiaci s tym isťým nójomcom § 13 ods.S písn. c) zókona č. 278/1993 Z.z.
o sprtýe majetku šlátu v znení neskorších predpisov.

článok ItI
Nájom a podmienky úhrady

l. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatelbvi nájom a náklady za služby
spojené s nájrnom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková / uýrobná réžia) a ceny za osobu

, ._odvÍ),ajúcej^sa od poádovaných služieb a dohodnutého menu vid' príloha ě.2 v celkovej výške. ,l Ll,t.Í.. ,,l'.(,.€ v súlade so Všeobecne záv-áným nariadením VÚC Nitra, na účet prenajímatelá na
áklade faktúry, ktorú prenajímatel' vystaví.

2. V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatením nájomného alebo iných
peňažných závLizkov, ktoré je povinný zaplatiť prenajímatel'ovi na základe tejto zmluvy, je
nájomca povinný zaplatiť prenajimateťovi úroky z omeškania vo výške určenej právnym
predpisom účinným k prvému dňu omeškania.

článok Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Nájomca sa zaviizuje užívať nebytové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnufý
v tejto zmluve.

2. Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám.

3. Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenajatých priestoroch ním, tretími osobami v plne.j

yÝške. V prípade vzniku takýchto škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatelbvi skutočnú škodu.
Skoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa
škoda uvedením do póvodného stavu.

4. Nájomca sa zavázuje ldržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu.

5. Prenajímatel'si lryhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmlulry v prípade, že prenajafý nebyový
priestor bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním.

článok V
Skončenie nájmu
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