
Zm|uva o nájme nebytového pľiestoľu uzavľetá podlra zákona
o nájme a pľenájme nebytového pľiestoľu č. 116/1990 Zb.,v znení

neskoľších pľedpisov

Prenajímatel'

čHnok 1.
Zmluvné strany

Ztkladĺá'škola F. Rákócziho II. s VJM' Palkovicha č. 3 Kolárovo
Štat. zástupca: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka ZŠ _ spľávca
ICO:37861174

Nájomca HSK 74 Kolĺáľovo
Škokke l,946 03, Kolĺírovo
Zastiryený : Michal Machor

čHnok 2.
Predmet nájmu

Prenajímateľ pľenajíma nájomcovi nebyové pľiestory (telocvičňa ZĐ na adľese Ul.
Palkovicha č. 3 Kolárovo za úěelom záujmového vzďeIávania od 01. 09. 2015 na dobu
neurčitú:

- Utorok od 16.00 hod. do 17.30 hod.
od 16.00 hod. do 17.30 hod.Stvrtok

Clánok 3.
Cena nájomného

V zmysle ,,Zésady nakladania a hospodaľenia s majetkom mesta Kolĺírovo" schváleného
uznesením MsZ č,. 719/2009 zo dřw 2I. 12. 2009 v zĺení Dodatku č. 1 schváleného
uznesením MsZ č,.76512010 zo dňa 01 . 03. 20IO av znení neskorších predpisov cena nájmu
nebýového priestorov zariadení a energie činí I,2O- € za I hodinu póuŽívania (na zâkÍade
mesačných hlásení využív ania priestorov).

čHnok 4.
Práva a povĺnnosti

1. Nájomca má právo vstúpiť do priestorov ZŠ 10 min pred, zaěatim dohodnutého času.
2. Povinnosťou nájomcu je udržiavať čistou a poriadok v telocvični ZŠ, iež v šatni

a v hygienických zariaďeniach.
3. Povinnosťou nájomcu je dodrŽiavať platý pľevádzkový poriadok zariadenia, zâsady

B0ZP a oPP (dokumety sú vyvesené na viditelhom mieste).
4. Nájomca svojim podpisom protrvdzuje že bol riadne oboznĺímení s prevádzkoţm

poriadkom zaĺiadenia, zâsadaniBozP a oPP.
5. Nájomca zodpovedá zabezpeěnosť zúčastnených osôb počas doby nájmu podľa článku č.

2tejto zmluvy.
6. Nájomca vysporiada nároky zúčastnených osôb v súvislosti článkom č. 3 tejto zmluvy.



7 . Nájomca sa zav'âzuje po ukončení činnosti 
-zamykať 

okná a vstupné dvere.
9. Nájomca má povinnosť opustiť priestory zŠ ts min po ukončení dohodnutého času.
9- Nájomca svojim podpisom protľvdzuje ptevzatiekl'účov teloviěne.

v
Clánok 5.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmęîy alţo doplnky k tejto zmluve môŽu bý vykonané len písomnou formou po
vzájomnej dohode. Pre vďahy neupravené v tejto zmluve platia 

_ostatné 
ustanovenia

občianskeho zfüonníka aZźsady nakladania a hospodĺĺľenia s majetkom mesta Koliĺľovo.
Zmluva je vyhotovenáv 2 rcvnopisoch, 1 pre kaŽdú zmluvnú stranu.
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