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.l;er.* -=bytg,,,ireh prie*t,.r..,., 

.t't,au-re §tátu
V rrúlrar\

v znení neskor§ích predpisov, par, 663 a na

podnájmenebytoqi,chpriestorovvZneníneskor§íchpredpisov

medzi

Základnou §kolou Gy. Szabóa s VJM v Dun, Strede na §kolske.; uL ó,936lI,

Zast,űpeny Mgr. Árpád Nagy, riaütel'om §koly,

uunkórre rpol.rri. , ö'son a.J. pot. Dun. Streda, ö. ú. 2653842317500,

tÖO : :Oo-slbiq, dalej ako prenajímatel'

L

p. Gabrielou Kasanovou, bytom Vydrany ö, 85,

bankové spojenie : -

tÖo : 371602|4, dalej ako nájomca,

öt. t.

prenajímatef je vlastníkom nebyov;fch priestorov, nac,báőzajúcich sa v budove z§ s vJM,

D";i;;"á;, §r."irr.a uI.ó. 93611,LV ö.'4984 naZ§ s VJM, parc.é.I2ílll_,121ll4, t2I115 o

v|mere I3,269m2. Predmetom nájomnej zmluvy je §kols§i bufet, ktoqi sa nachádzav budo-

"L^|S "ái"zemí 
ocelkovej vlmerl I9,5b m2, z toho podlahová plocha má 17 ,22 m2 a soc,

zaríadenie2,34 mZ,rrenajimáter prenecháva nájomcovi_do uaÍvanianebytové priestory o

celkovej ploche 19,i6 m2',nakofÉo tieto v zmluve dohodnutom öase nepotrebuje na plnenie

svojich úloh.

öt. tl.

Nebl,tové priestory o celkovej ,qimere 19,56 m2 prenajímatet nevyuZíva na plnenie svojich

úloh, z toho dövodu prenajíma na prevádzkovanie §kolského bufetu nazáklade " 
zivnosten _

ského listu,, .\.ya*et o pod reg.eislom276ll1999 zo dítr-06.|2.1999,nameno Kasanová

Gabriela, Vydrany ö. 85.

öt. ttt.

V zmysle zákona ö. 278193 Z.z. o správe majetku. §tátu v znení neskor§ích predpisov,

par.663 a nasl. obö.zákona, zák.óíslŐ nal:Ítóo zb.,o nájme a podnájme nebytovych

priestorov y zneni neskor§ícir predpisov, prenajímatef nad,alej prenecháva na uZívanie

lprevádzkovariel nájomcovi nebyt9vé p.i.rtory o celk,ploche 19,56 m2 na dobu uröitú

s úöinnostou od 01.07 .20t4 do 30.06.2ors. Najo-ca sa iavázuje uLívat prenqaté nebytové

priestory na dohodnuté úöely, tj. na prevádzkovanie §kolského bufetu,

öt. tv.

Vy§ka nájomného bola stanovená v zmysle zákonaNR SR é. 1811996 Z,z, o cenách a podlia

VZN mesta Dunajská Streda ó.212008 )o díf- 2I.02,2008 o uröovaní nájomného za nájom

nebl.to{ch priestárov a nájomnéh o zanájompozemkov vo vlastníctve Mesta Dun, Streda,



]

ti. snoltr rra 1 kalendárny rok 649^20 € , Pokiai

neuhradí nájomné v termíne do 10, dia beZného mesi

zome§kania podlia vlád.nariadenia SR ö, 87lI995 Z,z,, ktotym.,^::_":":T'""

ffi:TJ''# ő#i;i;";k;;ík" úlrrada iáj""yjl: j" :rl,i1 _3::*"
najneskör 10. deú 

""ri.á".it.eho 
m_esiaca vo q.i§ké :64,92 € na úöet prenajímateta

u.rpoU.O"n.Streda, öíslo úötu : 2653842317500,

lliJ t)11}03

niektoré
pozadu,

" ösog

öt, v.

Naklady na vykurovanie budú vyúötované po uplynutí kalendámeho roka na zákIade

skutoön}ch nákladov, podloZen}ch f"kűr"mip.Ó"ujáutefa, Nájomca mesaöne hradí zálohu

na náklady spojené Lá sluzby úr:tz,i c . ivauáay na dodávku vody a odvádzanie odpa_

dol}ch vöd verejnou kanaiizáciou hradí nájomca mesaöne pau§álnou sumou :3,32 €,

Náklady na elektrickú;;";;i" hradí nájomca mesaöne pau§álnou sumou =23,24 €,

únraay za sIuíby i.rr..gT. sú platerré Áesaöne poruárr, najneskör 10, deö nasledujúceho

mesiaca vo qf§ke :39,83 € na úá; pr*"jímateta vösog a,s,pob,Dun,Streda, ö,ú,:

26538423l7500.
prenajímateí möze zvy§it sumr} dohodnutú v prípade zmeny trhovych cien uveden;fch

sluZieb. pokiaf ,rá;om"á neuhradí ,aláiu ru sluZÜy poskYované a energií vtermíne do 10,

Dia vmesiaci, je povinnf zap|atif tr,áiy ,omest,lia póaru vlád,nar, SR ö, 87lI995 Z,z,,

kt".í* ru rryt orrarru3ri niektoró ustanovenia oböianskeho zákorrníka,

prenajímate1 v leúte do troch.rr..iu*u od roöného vyúötovania sluZieb a energií doruöí

nájomcávi skutoöné zúötovanie nákladov za poskytované sluzby.

öt. vt.

Nájomca zodpovedá za §kody spösobené ním alebo osobami, ktoré sjeho vedomím a

súhiasom sa budú zdriov at v prena3átYch nebytovych priestoroch,

öt. vtt.

Nájomca sazavánljerútádzat náklady na drobné opra\T a údrZbu súvisiace s uZívaním

nebl,tovjch priestorov nepresahuj trce :33,79 €,

öt. vttt.

Nájomca mözevykonávat, stavebné úpralry iba po predchádzajúcom písomnom súhlase

prenajímatelia.

ö. tx.

Nájomca, ktoqi je záxoveí aj zamestnávatellom, je povinn;i plnit' ustanovenia platnfch

právnych predpisov v oblasti :

ochrana pred poziarmi, ochrana Bozp, ochrana zivotného prostredia, ochrana majetku

u rorruhu právnickej alebo podnikajúcej fyzickej 9i.ob/
Súvisiace doklady musí piedloZit, lx roöne k nahliadnutiu,

öt. x.

Nájomca zabezpeöíodvoz komunálneho odpadu v 110 l kuka nádobe z vlastn}ch zdrojov,



Cl. XI.

Nájom zaniká uplynutím dohodnutej doby, alebo dohodou. Prenajímatel' möZe písomne
vypovedaí zmluvu pred uplynutím öasu, ak nájomca uLiva prenajaty priestor v rozpore so

zmluvou, ak nájomca o viac ako jeden mesiac me§ká s platením nájomného alebo za
sluZby,ktorlich poskytovanie je spojené s nájmom, alebo napriek písomnému upozorneniu
hrubo poru§uje pokoj alebo poriadok. Nájomca nemöZe prenechat'do nájmu aiebo podnájmu
prenajaté priestory dal§ej osobe. Nájomca möZe písomne vypovedat' zmluvu pred uplynrrtím
dojednaného öasu, ak stratí spösobilost'prevádzkovat' öinnost', na ktorú si nebYovy priestor
prenajal,alebo sa stane neby.toqf priestor nespösobil;f na dohovorené uZívanie. Vypovedná
iehota je trojmesaóná a zaéína plynúf od prvého dia kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doruöení vypovede. V prípade ukonöenia nájmu je nájomca povinny vrátit'nebYové priestory
v stave zodpovedajúcom priemernómu opotrebeniu,

. Xrr.Öl

Zmluv a nadobudne pl atno st' ude lením súhlasu niaü ov atel a,

Akékolvek zmeny zmluvy budú vykonané zmluvn}mi stranami vo forme písomnych
dodatkov.

Zmluva bola vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorych 2 obdríí nájomca, 2 prenajímatel a 1

exemplár obdrZí ztíaüovatef, Mestsk} úrad v Dunajskej Strede.

Na vzt'ahy, ktoré nie sú vyslovne upravené v tejto zmluve, sa vzt'ahujú ustanovenia zákona
öíslo 1 19l1990 Zb., v znení neskor§ích noviel.

V Dunaiskej Strede 22.08.2014

Prenajímatel':
flX;,ayrp

t
Zóktrtná lliole cyu/u Sratióa

s vyrtovrcírn jazf*am xad'ars&!,m
§rabó @ula Áhplskolo
§trotstí ulica {.93ö/r @

9,"rnalská ttreda - Datmztrdahaly

Nájomca: ,r*iii:a-\/

Gabriela Kasanová
930 Í6 §ldrany 85
&l.:03115529539

É0: aztoozl+ uÓ: 1029180328

Zamesto Dunajská Streda :

Prílohy k nájomnej zmluve:
- Ziadost'nájomcu
- doklad o povolení podnik.öinnosti
- vypoöet nájomného a prev.nákladov

primátor mesta , i/ l- .,,
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