
Zmluva o nájme nebytovych priestorov
ó.06l2016/Plav

Zmluvné strany

A. Stredná odborná §kola rozvoja vidieka s VJM
so sídlorn
Nám. sv. §tefana 153313
929 38 Dunajská Streda
zastúpená: Mgr. László Szabó, riaditel'§koly
(d'alej len prenajímatel')

a

ICO: 162 329
DIÖ: nie je platitel'om DPH
Bank, spoj.: §tátna pokladnica
Öísloúötu; 7000496554i8180

B. Základná §kola Gyulu Szabóa s VJM
Skolská 936/l
929 0l Dunajská Streda
IÖo:3608l0l9
zastúpenylá: - Mgr.Nagy Árpád
(d'alej len nájomca)

uzatvorili v súlade so zákonom é. 11611990 Zb. onájme apodnájme nebytovlch priestorov vznení neskor§ích právnych
predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytovlch priestorov:

Ölánok t

Predmet a úöe! nájmu

(0l) Na základe dodatku é.2 zo día 15.07.2002 k zriad'ovacej listine zo dna l5. 08. 1996, vystaveného zriad'ovatel'om -
Tmavskym samosprávnym krajom ( d'alej len ,,zriad'ovatel"'), ako vlastníkom majetku, má prenajímatel' v správe
nehnutel'nost' nachádzajúcu sa v katastrálnom územi Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva é. 1':-12 ako ná parcele
Ö. 1663. Nehnutel'nost' je umiestnená na Nám. sv. §tefana 153313,92g 38 Dunajská Streda. V zmysle ,,Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímatel' (ako správca majetku
zriad'ovatel'a) po súhlase zriad'ovatel'a oprávnenli prenechat' do nájmu majetok, kton_i má v správe, tretej osobe.

(02) V súlade s vy§§ie uvedenym prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu plavárefi s príslu§enstvom na prvom
nadzemnom podlaZí vpriestoroch budovy §koly o celkovej rozlohe plavárne 1.287 m2 acelkovej rozlohe priestorov
príslu§enstva 29 m2 ( d'alej len ,,predmet nájmu'')

(03) Predmet nájmu je vykurovany, s elektrickou prípojkou. Predmet nájmu tvorí súöast' budovy §koly so samostatnym
vchodom do plavárne.

(04) Vnútomé zariadenie predmetu nájmu je zabezpeéené zo strany prenajímatel'a.
(05) Prenajímatel'prenecháva predmet nájmu nájomcoviza úöe|om usporiadania plaveckého kurzu pre Liakov Z§.
(06) Nájomca v rozsahu tejto zmluvy preberá predmet nájmu do uZívania a zavázuje sa ho uZívat' v súlade s dohodnutlim

úóelom nájmu.

Ölánok 2

Doba nájmu

(0 l ) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu uröitú, a to:
od 06.06. 2016 do l0.06.2016 v öasovom intervale od 08.00 hod. do 12.00 hod. (tj. 5 pracovnych dní),

Ölánok 3

(0l) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, Ze cena nájmu je l,-€liiaWdeő (30,13 Sk) (s|ovom: Jeden euro).
Konverzn! kurzje: l € : 30, l26 Sk.



Ólanok 4

Splatnost' nájomného a spösob pIatenia

(0l)Nájomca sa zavázuje zaplatit'prenajímatel'ovi nájornné vjednej öiastke za celű dobu nájmu a pre v§etklich Ziakov
v hotovosti na sekretariáte §koly

(02) Náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu tj. reZijné náklady (vodné a stoöné, plyn, elektrická energia, upratovanie)
sú vo v!§ke 2,- € líiaWdeő (60,25 Sk) (slovom: Dve euro). Konverznli,kurz je: l € = 30,126 sk.
Uhrada nákladov za prevádzku sa vjednej öiastke za celú dobu nájmu, a to pre v§etklch ilakov v hotovosti na sekretariáte
§koly.

Ölanok 5

Vzájomné práva a povinnosti

(0l) Prenajímatel' odovzdá nájomcovi predmet nájmu podl'a ölánku l. tejto zmluvy v stave spösobilom na obvyklé uZívanie.
(02)Nájomca je povinn;i pouZívat' predmet nájmu vli hradne na úöel nájmu dohodnutli v ölánku l., ods. 5 tejto nájomnej zmluvy.
(03)Od úöinnosti tejto zmluvy preberá nájomca na seba povinnosti vypl;ivajúce z predpisov o protipoZiarnej ochrane, vrátane

vecí vnesenyich a uloZen;ich, ktoré sa vzt'ahujú na predmet nájmu.
(O4)Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za bezpeönost' a ochranu majetku prenajímatel'a poöas plaveckého vlcviku

v priestoroch prenaj ímate l'a.
(05)Nájomca je povinnli dodrZiavat'poriadok, povinnli po ich vyöíslení §kody zaplatit.

Ölanok 6

Osobitné dojednania

(0l)Ziaci majú prístup do priestorov prenajímatel'a len s pedagogickym doprovodom,

Ö|anok 7

Skonöenie nájmu

(0l ) Nájomny vztah zaniká uplynutím doby nájmu.

Ölanok 8

závereéné ustanovenia
(0l) Zmluvné strany sa zavázujú poskytovat' si navzájom potrebnú súöinnost'pre nadobudnutie úöinnostitejto zmluvy'a pre jej

bezproblémové obojstranné plnenie.
(02) Yztahy zmluvnlch strán neupravené touto nájomnou zmluvou sa riadia príslu§nlmi ustanoveniami zákona ö.

116l'1990 Zb. o nájme a podnájme nebytovych priestorov v znení neskor§ích predpisov azákona é.40/1964 Zb.
Oböiansky ákonník v znení neskor§ích predpisov .

(03) Zmluva nadobúda platnost' a úöinnost' dnom jej podpisu obidvomi zmluvn;imi strana mi a po súhlasnom
stanovisku Trnavského samosprávneho kraj a.

(04) Zmluva je vyhotovená v piatich roynopisoch, z kton_ich po dvoch obdrlíkaZdá zo zmluvnyich strán a jeden rovnopis
obdrZí zriad'ovatel' prenaj ímatel'a - Tmavsk! samosprávny kraj.

V Dunajskej Strede dfia 06,04.20l6

prenajímy'iel'


