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Zmluva o nájme nebytových priestorov

rrrrrv.scio.s\ s,r.o.,
so sídlom: Štefánikova 15/2907, 949 01, Nitra
|Čo 46 646187
DIČ: 20235l040l
zastúpená Renátou Kemrovou na z:íklade plnej moci
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okesným súdom Nitra, oddiel Sro vložka číslo 31528/N

a
Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
ICO:0016l365
zastupená: Ing.Libor Kabát, PhD. , riaditel školy
(ďalej len "škola")

uzaweli nižšie uvedeného dňa tuto Zmluw o nájme nebytových priestorov

l.
Predmet zmluvy

1) Škola prehlasuje, že je oprávnená uživať a prenajímať objekt - budow č.p. l Č.e. 2 na adrese ul.
Slančíkovej, k.ú. Chrenová, Obec Nitra, zapísané na LV č. 707, vedenom na Katastrálnom úrade pre
Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len "budova").

2) Škola touto zmluvou za účelom konania Národných porovnávacích skúšok organizovaných
spoločnost'ou Scio prenajíma spoločnosti Scio za ďalej uvedených podmienok nebYové priestory -

učebne (ďalej len "miestrrosti") v budove podl'a bodu 1) tohto člrirrku. Predmetom podnikania v
prenajatých priestoroch bude organizovanie Národních srovnávacích zkoušek maturantů / Národných
porovnávacích skušok maturantov (ďalej len "NSZ").

3) Škola touto zmluvou prenajíma spoločnosti Scio celkom max. 22 miestností, o celkovej kapacite max.
330 účastníkov. Definitívny počet a rozwh prenajimaných učební spresní spoločnosť Scio najneskór
l0 dní pred termínom konania jednotlil^ých skúšok.

4) Škola touto zmluvou prerrajíma miestnosti podla bodu 3) tohto článku pre termíny:
o 4.2,2022 (NSZ II.),
o 5.3.2022 (NSZ III.),
o 2,4.2O22 (NSZ IV.),
. 30. 4. 2022 (NSZ V.),
. 21.5.2022 (NSZ !1.),

Prenájom podra tejto zmluvy bol zmluvnly'mi stranami dohodnutý na dobu určitú, a to od 8:00 do 19:00
hodín v dňoch uvedených v bode 4) tohto článku.

l|.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Škola sa zaviizuje usporiadať lavice v prenaj ímaných miestnostiach tak, že vzdialenosť medzi
jednotlivými účastníkmi (miestami na sedenie) bude najmenej 60 cm a ka:ždý účastnik skúšky bude
mat' k dispozícii pracovnú plochu s rozmermi minimálne 60 x 60 cm. Počet miest podl'a
predchádzajúcej vety bude maximálne 48 v jednej miestnosti - učebni.
Za účelom pripravy miestností škola umožní povereným pracovníkom spoločnosti Scio vstup do
budovy už od 7:30, Na rovnaký účel ďalej umožní vstup do budovy koordinátorovi skúšok (poverený
pracovník spoločnosti Scio) už večer pred kždým dňom konania skúšok podl'a dohody. Škola je
povinná zabezpečiť kompetentnú osobu, ktorá umožní v dohodnuqých termínoch poveren;im
pracovníkom spoločnosti Scio a účastníkom skúšok vstup do prenajatých miestnosti a ich riadne
užívanie.
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3) Škoh tiež zabezpečí počas konania skúšok (spravidla od 8:00 hod do l9:00 hod) uzamknutie budoly,
ako aj to, že teplota v prenajímaných miestnostiach neklesne pod l8 o C.
SpoloČnosť Scio omámi v predstihu osobu (spravidla jej bude koordinátor skúšok), ktoré budú
Prenajímané priestory v prislušnom termíne odovzdané a ktorá ziiroveň po skončení odovzdá
prenajímané miestnosti v poriadku zástupcovia školy. Táto osoba bude zástupcom školy v
nevyhnutnej miere poučená o zaobchádzani s vybavenim, postupu pri haváriách, podmienkach
bežného lyuživania prenajatých miestností, režimu pohybu v budove aj o forme základného
uPratovania pred opustením miestnosti. Zodpovedná osoba za spoločnost' Scio je povinná nahlásit'
všetky závady a škody zástupcom školy. Ďalej je povinná dbať na to, aby priestory neboli mečistené
viac nežje u takejto činnosti obvyklé.
V deň konania skúšok sa škola zavíizuje v budove vypnút' zvonenie,
Škola sa ďalej zavánje zabezpečiť, že v deň konania skúšok sa nebudú konat'žiadne iné akcie, ktoré
by akýmkol'vek spósobom narušovali regulámy priebeh skúšok (napr. cvičenie aerobiku, výučba hry
na hudobné nástroje, športové zápasy a pod). Všetky rušivé vplyvy by mali byť po dobu prenájmu
podl'a tejto zmluvy školou odstránené, prípadne eliminované (napr. blikajúce žiarivka, škípajúce
podlaha a pod).
Počas skúšok škola umožni koordinátorovi či inému poverenému pracovníkovi spoločnosti Scio
prístup k telefónu. Škola ďale.j umožní koordinátorovi a ďalším povereným pracovníkom spoločnosti
Scio prístup ku kopírovaciemu prístroju ajeho použitie v nevyhnutnom rozsahu za účelom podpory a
zabezpečenie priebehu skúšok.
Po dohode povereným pracovníkom spoločnosti Scio (spravidla koordinátorom) umožni škola v
pdpade potreby využitia zodpovedajúcich priestorov v budove za účelom jedného poldenného
školenia administrátorov.

!ll.
Nájomné a d'alšie úhrady s nájmom spojené

l) 1) Za prenájom podla tejto zmluvy spoločnosť Scio zaplatí škole za každý jednotlivý termín konania
skúšok podl'a bodu I. 4) tejto zmluvy paušálnu čiastku ó5 EUR + DPH a ďalej 7 EUR + DPH za
každú prenajatú učebňu a hodinu, ktoré boli pre daný termín skúšok rlužité.

2) Dalej spoločnosť Scio uhradí škole všetky náklady spojené s užitím telefonu a kopírovacieho pfistroja
v paušálnej výške 12 EUR za akciu. Ak by skutočné nriklady mali vlfoazne presiahnuť sumu 12 EUR
za akciu, je potrebné o tom vopred informovať spoločnosť Scio a náklady následne doložiť.

3) Celková suma bude školou vyúčtovaná fakturou do 14 dní po termíne konania každej zo skúšok s
tým, že faktúra bude mat'všetky náležitosti daňového dokladu a splatnost'takto vystavenej faktury je
14 dní odo dňajej doručenia spoločnosti Scio.

4) V pdpade omeškania so zaplatením vzniká škole nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,3 oÁ z d|žne1 sumy za každý deň omeškania.

1)

lV.
Ukončenie nájmu

Ak zistí po uzavretí tejto zmluvy škola, že nemóže z akýchkofvek dóvodov pln t' závLwky podla tejto
zmluvy, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámit' spoločnosti Scio a v súčinnosti s ňou zaistit'
v rovnakom meste náhradné priestory tak, aby skúšky mohli v danom termíne prebehnút',
Nájom sa končí uplynutím dohodnutej doby nájmu.
Nájom je možné ukončiť dohodou účastníkov.
Nájom zaniká, ak zanikne oprávnenie školy nebytové priestory prenajímat'. V takom pdpade je škola
povinná poskytnú spoločnosti Scio súčinnost' podl'a bodu l) tohto článku.
Skolaje oprávnená aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu túto zmlulu vypovedať, ak
o spoločnosť Scio uživa nebltové priestory v rozpore s touto zmluvou

Spoločnost' Scio je oprávnená pred uplynutim dohodnutej doby nájmu túto zmlulu vypovedat', ak
o stratí spósobilosť na prevádzkovanie činrrosti, na ktoru si nebl.tový priestor prenajala
o nebytový priestor sa stane bez zavinenia spoločnosti Scio nespósobilý na dohovorené užívanie
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