
Nájomná zmluva

uzatvolená podľa $ 6ó3 a nasl. občianského zrákonníka v spojení so zák. č,.776/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov a v spojení so zźk. č,- 278/1993 ż.z-' o správe majetku štátu v znení

neskorších predpisov

Prenajímatel':
Prár'na forma:
Znďovateľ:
V zastupený:
ICO:
DIč:
Bankové spojenie

Nájomca:

Právna forma:

V zastúpení:
ICO:
DIČ:

Zmluva sa uzatvlára na dobu uľčitú
04.0s.201s (4,s hod.)
25.05.2015 (a'5 hođ.)
18.06.201s (5,0 hod.)

I.
Zmluvné strany

ZŠ s VJM F. Rĺĺkócziho II.,V. Palkovich a3, 946 03 Koláľovo
Rozpočtová oľg ani'zácla
Mesto Kolĺárvo (vlastnft)
PaedDľ. Judit Bagita, riaditel'ka (správca)
37861174
2021627663
Dexia Banka a.s Komlámo

Žnnĺsrł INIVERZITA V ŽIlnĺB, Nlĺrodná službapre
elektronickú spolupĺácu škôl, Univerzitná I' 01o 26 żilína
VeĘnopľávna inštitucia zriadená zĺákonom č,. 731/2OO2 Z.z. o
ĺysokých školách ako veĘná vysoká škola
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiaĺa Čorejová PhD', rektorka
00397 563
2020677824
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III
Doba nájmu

Predmet a účel zmlula

Prenajímateľ sa zaviŁuje prenechať za odplatu do uŽívania stavebnú nehnutel'nosť, ktoĘ je
správcom a na łÍoĘ sa predmet prenâjml ĺacháđza. Nehnutel'nosť sa nachádza ná pozemku
parc. číslo 139714. Vlastníkom nehnuteľnosti je Mesto Koláľovo, v zmysle Lv i,. 13597 ,zapísané v katastri nehnutel'ností vedenom Spľávou katastra Komámo.
Premetom prenájmu je nebytový priestor, uěebňa informatiky vo velkosti 24 m2,
nachádzajucl sa v budove ZŠ s VJM F. Rrikócziho II. s VJM _ ul. V. Palkovicha 3, Kolarovo,
1' poschodie _ miestnosť č. 108.
Predmetom nájmu je t\ež vylżivane techniky učebne (12 PC, internetové pripojenie,
dataprojektoľ, premietacie plátno).
Učelom nájmu je užívanie nebytového priestoru za účelom otg,olizâcie akreditovaných
školení v rrámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
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IV.
Výška nájomného, splatnost' a spôsob platenia

Za preĺajatý pĺiestor spoločnou dohodoubola urěená výška nájomného: l0,- € na hodinu, čo
zahrňa nájomné + reŽüné výdavky, spolu 140,- €.
Nájomné a úhĺadu za služby bude nájomca poukazovať na číslo účtu: 386 208 900615600
Dexia banka a.s. do 20. 06. 2015.
V pľípade oneskorenej platby je nájomca povinný zaplatit'urok z omeškania vo výške 0,06 %
zakaždý deň omeškania.

1. Prenajímateľ a nájomca sa zaväzujű k vzájomnej súčinĺosti počas celej doby nájmu
pĺi riešení nájomného vzťahu.

2. Nájomca nemôže zmenit' dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu
prenajímateľa. V prípade, že tak urobí bez súhlasu, prenajímateľ je oprávnený
prenájom okamžite vypovedať.

3. Nájomca je povirný robiť také opatrenia, aby na budove v ktoĘ sa predmet nájmu
nachádza nevznikli Zbytočné škody haváriami, pracovnou nedbalosťou a pod. Takto
spôsobené škody hradí nájomca pĺenajímateľovi v plnom rozsahu'

4. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za protipoŽiamu ochĺanu zariadenia
umiestneného na prenajatom priestore a priebežne bude łykonávať potrebné opatrenia
na zabrĺínenie vzniku poŽiaľu, ľesp. inej havĺĺrie.

5. Nájomca za pripadĺé poškodenie zariađenia v prenajatom priestore zođpovedá. lnapr.
kĺádež, poškodenie uŽívatel'mii.

ó. Ak dôjde v priebehu nájmu, alebo pri ukončení nájmu k zisteniu, že došlo k
poškodeniu, alebo nađmemému opotrebeniu prenajatého priestoru, zodpovedá
nájomca za tięto škody a je povinný poškodenie odstrríniť, .esp. uhrađiť
prenaj ímateľovi vzniknutu škodu.

7. Nájomca je povinĺý do 30 min. od vyrozumenia prenajímateľom o vzniku havárie v
objekte umožnit'prenajímateľovi prístup k rozvodom elektľiny, vody a pod.

8. Nájomca nie je oprávnený dať do prenájmu prenajaţý nebytový priestoĺ. V prípade
porušenia je prenajímateľ opľávnený nájomnú zmlułu ihneď zrušiť.

9. Nájomca počas celého nájmu nemá nĺáľok na zľalu nájomného. V prípade, Že dôjde k
zmene cien elektrickęj eneĺgie, vody, plynu je prenajímateľ oprávnený upraviť qýšku
úhľad za služby.

l0. Nájomca je povinný kedykoľvek umožnit' pľenajímatel'ovi kontľolu predmetu zmluvy
či s nim nakladá a využíva tak' ako to bolo v zmluve dojednané. V prípade porušenia
Zo strany nájomcu, alebo znemožnenia kontroly, je pĺenajímateľ oprávnený zmlułrr o
nájme okamžite zrušiť.

11. Akékoľvek opravy účelovej povahy a náklady spojené s obvyklým udržiavaním
priestorov hĺadí náj omca'

12. Nájomca nemôže bez súhlasu prenaj ím ateľa prevádzať v predmete zmluvy žiadne
stavebné úpravy, alebo zmeny.

13. Prenajímatel' sa zav'ázlje zabezbečiť upratovanie prenajaţých priestorov a odvoz
odpadu na vlastné nĺáklady.

v
Práva a povinnosti zmluvných stľán
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VI
Skončenie náĺmu

Nájom sa skončí:
o Uplynutím času, na ktoý bol dojednaný v čl. III. tejto zmlur.ry.
o Dohodou obidvoch strán'

VI.
Zá.ĺ,erečné ustanovenia

Zmltlvné stĺany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prţímať dodatĘ k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode.
Zmlllvĺé shany sú povinné po nadobudnutí platnosti noqfch všeobecĺe záx'âzĺýcll pĺávnych
predpisov /ekonomických, právnych, cenových./ zosúladiť obsah tejto zmlur,ry s nimi do 30
dní odo dňa ich účinnosti.
Zmluva nadobudne platnost' dňom zveĘňovania zmluly podľa platných predpisov'
Pokial'táto zmluva neustanor,uje inak, platia pre nájomný pomel ustanovenia v zmysle
zźlkoĺa č. 116/1990 Zb' v zneĺí neskorších pľedpisov. zźk. č,. 40164 Zb. v znęní neskoĺších
predpisov a zĺĺk. č,.278193 Z.z. y zneĺi neskorších pĺedpisov.
Zmluvĺé strany vyhlasujú 

' 
že zmllvu uzaÍvorili na ziíklade ich slobodnej vôle, zmluva nebola

uzatvorená v tiesni, zmluvu si prečítali, jej obsah ĺozumejú a na zĺak súhlasu podpisujú.
Zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 v1ftlačkoch, z ktoých 1 sú určené pre prenajímatel'a, 1 pĺe
nájomcu .
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V Kolaĺove, dňa: 30. 01. 2015 V Žiline, aĺu,'....k.
)

PaedDr. Judit Bagita
riaditeľka ZŠ

0,rą

nájo a
Dr. h. c. prof. Ing. T Čorejová PhD

ĺektoĺka
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