Zm|uvao nájme nebytovýchpriestorov

v zmysleZákonač.1l611990o nájmea podnájmenebytovýchpriestorov
predpisov
v zneníneskorších

Zmluvnéstrany
Plenajímatel.:

Obec:ČervenýHrádok

Starostaobce:lng. BohumírŠabik
lČo 00ó56l27

Základná školas materskouškolou
V zastúpeni
Mgr. JanyDunčičovej
Riaditelkyškoly
IČo:37865072(školy)
Nájomca l
Zlatomoravecký
nohejbaI
(ďalej len nájomca) v zastúpení:
lng. Milan Bfisuda

Dátumnarodenia:l 8.02'l 968
Adresa:Červený
Hrádok

1. Predmeta účel
nájmu
Prenajitnatclako vlastnika zŠ ako uŽívat€ l 'prenajimajú
nájomcoviza nižšieuvedených
podmienoknebytové
priestorynachádzajúce
vksa
ú.ČervenýIJrádok,parcelnéčíslo654/4,sup.č.237-telocvičňa,
v pdestorochškoly(telocvične)
o celkovejvýmere:200 m2
Učelonltejto zmluw je prenajaťnájomcovi neb}'tovépňestory,telocvičňa,chodb4 šatň4
toaleta,nachádzajúca
sa v areáli ZŠ sMŠ' v pavilóne školskejtelocvičqe,ktorá bude
na
Športovú
činnosť'
B,užit/l
3 Predmetnájmuje telocvičňa
4 Nájomca sa Zav:iuje uŽívat'prenajaté
priestoryvýlučnev rozsahuana účeluvedený
v povoleni podl'a bodu 2 a dohodnutáv tejto zmluve, v súlades platnými právnymi
pledpismi' ktorésa vďahujúna predmetnájmu.

2' Dobanájmu
l Nájomsa uzatvát.a
na dobuurčitú
od 0l.01.2018
do 31'03'20l8,01-l1' 2018do 3l.1220l8
. Doba nájmu móŽe byť predlŽenálen na základe pisomnejdohody zmlur,nýchstrán.
uzatvorenej
najneskórkr.rdňuskončenia
nájmu'

3. Uhradaza nájoma služby
priestoryje stanovenév zmyslezilkonaě. |8/|996z'z. o cenáchv
1 Nájomnéza prenajaté
predpisovdohodouzmluwých striín'
znenineskorŠích
pouŽívať
2 Ak nájomca bude telo"cvičňu
na iné účelyako je dohodnutév aÍ uve, tak
prenajimatel.ZS
s MS CervenýHrádokod zmluvyodstupuje.

4. Práva a povinnostiprenajimate|'a
l Prenajírrratel.
odovzdánájomcovineb}1ové
p estoryv stave spósobilomna ich úívanie
podla účelu
tej1ozmluvy.Nájomcovijestavpriestorovzniímy.
2 Prenajínratel'pred
zahájením
uživaniapriestorovobozniiminájomcus umiestením
hlavných
výstupo\,
vsfupo\'a
inŽinierskychsietí v prenajatýchpňestorocha oboznrímiho s ich
ovládanin '
je oprávnenýpožadovať
3 PÍenajima1cl
prístupdo prenajatýchpriestorovza účelom,
či
nájomcauživaneb)'tové
pťiestory
dohodnutýmspósoboma v súlades účelom
uvedeným
v čl.1 bod2 teitozmluw.

5. Práva a povinnostinájomcu
1 Nájornoazodpovedáza disciplinua hospodámezaobclrádzanie
so zariadenimprenajatých
priesto|oYzo stran!'účastníkov
športovejčinnostia všetkýchludí ktoíý sním prenajaté
priestoryuživajúaje povinný ich oboznámit's podmienkamivyužívaniaFenajatých
a pri|ahlýchpriestorov2 Nájomca zodpovedáza pripadnépoškodenie minro rámca obvykléhoúívania aje
povinnýich uviesfdo póvodného
stavuna vlastnénáklady.
3 obe stran) budúdbaťo ochranumajetkuv priestorochuvedenýchv-čl.l tejto znluvy
prijeho zabezpečovaní
predneoprávnenými
a budúsúčinné
zásahmi.
4 Nájomca preberátra seba všetkypovinnostivyplývajúcez predpisovo ochLlane
zdravia
pri práci , ochranemajetku, hygienickýchpredpisovako aj protipožiamych
a bezpečnosti
predpisov.Za vŠetkyškody,ubliženina zdravi' ktorévznikli nedodrŽaním
predpisov
zodpovedáv plnomrozsahunájomca'Po vstupedo areáluje zodpovednýkaždýza seba,za
svojezdm\ie.
priestoryaleboich čast'do nájmupodnájmu.
5 Nájomcanieje oprávrrený
daťneb1tové
6 Nájomcaje povinnýoznámiťprenajimatelovi
kaŽdúzmenu,ako aj inéskutočnosti,
ktoré
by tnohliovplyvniťnájomnývzt.ah.
7 Po \ stupedo areá|uza sebounájomcauzamknehlavnúbránu(vstup)
8 Do objektunevstupovat'
samostatne.
9 Zoilpovedná osoba - lng. MiIa[ Břísuda (má na starosti k]'účeod vsfupnej
brá]]y'telocvične
a zodpovedáza poriadok)

6. Ul<onče
nie nájmu a odstúpenie
od zmluvy
1 Nájornca
končiuplynutím
doby,naktorú
bol dohodnutý
tj. 3l.l2'2018
2 Po ukončerri
nájmuje nájomcapovinnýwátiťplenajatýp estorv takomstavev akom

ho prevzals prihliadnutím
na obvykléopotrcbovanie.

3 NájomcamóŽc vypovedať
zmluvubez udaniadÓvodu.
4 PIenajímatelmóŽe vypovedat'zmluvu pred jej uplynutímpri opakovanomporušovaní

poriadkuaza podmienokv ust' $9 ods'2písmeno
školského
a'b'd,lg' zákonač.116/1990
Zb. v meni neskorŠich
DledDisov.
podmienky.
5 výpovednálehotaokamžitá,
ak nebudú
splnené
horeuvedené

Záverečné
ustanovenie
podmienoknróžedójsťlen vzájomnoudohodou,formoupísomného
K zmenedohodnlltých
dodatkupodpÍsaného
obidvomizmluvnýmistranami,alebo pokiď to rryplývazo zmien
a doplnkor'plávrrych predpisov'Pokial' táto zmluva nelieŠivšetkypráva poviĎnosti
zmluvnýchstlán,riadia sa zmluvnéstany ustanoveniami
všeobecne
áviizných platných
predpisov.
porozumelijej obsahu,nemajú
zmluv[éstranyvyhlasujú'žesi zmluvu o nájmepÍečitali'
jei Íbnneaobsahu'vyhlasujú, žejrr neuzatvoriliv tiesni ani za nevýhodných
náÍnietky
podmienoka na znaksúhlasujuvo vlastnommenepodpisujú
.
zmluva je vyho1ovenáv3 rovnopisoch,z ktorych každýmá platnosťoňginálu. Po jej
podpisani'kaŽdázo anluvnýchstr.indostanejedno
vyhotovenie(jednoobecnýuŤad,
druhéostávapÍespis , tretieobÍdŽinájomca).
4 Táto zmluva nadobúdaplatnosťa účinnosť
dňom jej schvaleniaa súhlasomobecného
uradu.
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Prenajimatel Starostaobcc

1
áJol]]ca

