
ZI1{LUVA é.112014
o JEDNonÁzoVoM pnnxÁ"rvrn NEByrov.f crr

PRIESTOROV
uzavretámedzi t}mito zmluvn}mi stranami :

l. Prenajímatet
Sídlo
Zasttlpeny
ICo
Bank.spojenie
císlo úötu

a

2. Nájomca
Sídlo
Zasnryeny
ICo
Bank.spojenie
císlo úötu

T,ekladná §kola Gy.Szabőas VJM
Skolská ul.ö. 936/1, Dunajská Streda
PaedDr.Teréz Csölle, riaditel'ka §koly
3608l019
ÖSOg a.s.pob.Dunaj ská Streda
2653842317500

MEDIAIMPRESS s.r.o.
§afárikova 43I,924 01 Galanta
Tamás yáclav
44636822
uni credit Bank
1054180005llnI

Clánok I.
Prenajímatet je podl'a zákona ö. 278193 Zb, o správe majetku správcom

nehnutel'ností - nebytovych priestorov, LV ö. 1320, parc.-é. 1211/I, í2ltt+, tzttts,
lZákladná §kola Gy. Szabőas VJM, §kokka ú. t.936i1, Dunajská Streda.
, Prenajímatef Prenecháva nájomcovi do pouZívania nebytové priestory telocviöne,
!!o1é sa nachádzqú v budove z§ cy.szaboa v Dunajst e; st eae 

"u 
§toÚ.; ut. o.

936/I.

Clánok II.
Úöel zmluvy

Nájomca bude uvedené priestory uüívat pre kultrirne podujatie..

ÖIánok III.
Doba nájmu

Nájom nebytovych priestorov - telocviön. ] ru uzatvárana dobu uröitú v trvaní

úöastnícizmluvy,"T#'JíT"':;:3;"Y:;'ri:#;I:l*,vdanomtermíne
od 11,00 hod. do 15.hod.

ÖHnok IV.
Nájomné a úhrada za sluiby

1, V;f§ka nájomného bola stanovenánazákladeVZN Mesta Dun.Stre da ó 5l201l zodin 28,06,2011 vo vf§ke 10,- € na 1 hod.uúívania. Nájomné je treba uhradit, napríjmov} úöet prenajímatel'a vedeného .,, Öson a.s.pob.bunajská Streda
v jednej §ume 40,, € do 28.februára 2014 na öíslo úötu : 265384i3t7500o vS -mesiact rok. KS_0308.
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2.

- 2-

2. Pokial' nájomca neuhradí nájomné náklady v dohodnutom termíne, je povinn}
zaplatit úroky z ome§kania, alebo táto skutoönost' mőZe byt' dövodom
vypove dan ia zmluv y zo str arty p renaj ímatelia.

Clánok V.

Nájomca zodpovedá za §kody zapríóinené ním, alebo osobami, ktoré sjeho
vedomím a súhlasom sa budú zdrúiavat v ptenalatych priestoroch podlia ölánku
ilI., a zavázuje sa v prípade vzniku §kody uhradit' náklady spojené s jej
odstriánením do 30 dní, alebo odstráni vzniknutú §kodu na vlastné náklady,
Nájomca sa zavázuje dodrliavat' protipoZiarne, bezpeönostné a hygienické
predpisy pri uíívaní predmetu nájmu v súlade s právnym poriadkom SR. Za kaídú
§kodu bezohl'adne na jej charakter, ktorá vznikne nájomcovi, alebo
prenajímatel'ovi poru§ením tychto predpisov,zodpovedá nájomca v plnom rozsahu.
Nájomca bude §etme zaobchádzat s vodou, elektrickou energiou a bude
spotrebovat'len mnoZstvo nevyhnutne potrebné k uZívaniu prenaja§ch priestorov.
Prenajímatel'nezodpovedá za prípadné nehody arözne ujmy na zdraví osobám,
ktorí pouZívajú uvedené priestory v intenciách tejto zmluvy.

Öhnok VI.
Skonöenie nájmu

Náj omná zmluv a zaníká up lynutím zmluvného termínu.
Nájomná zmhlvazanikne aj dohodou úöastníkov.
Nájomná zmluva möíe zarlíknűt aj v}poved'ou obidvoch strán v prípade
nesplnenia povinnosti zmluvn;ich strán voöi sebe.

Öhnok VII.
závereóné ustanovenia

Zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch, zktorych I obdrlí nájomca, 1

prenajímatef, 1 Mestskf úrad Dunajská Streda.

V Dunajskej Strede dira18.02.2014
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