
Zm|uva o nájme nebytového pľiestoru uzavretá podlra zákona
o nájme a pľenájme nebytového pľiestoľu č. 116ĺ1990 Zb.,v znení

neskoľších pľedpisov

čHnok 1.
Zmluvné stľany

Prenajímatel': Zźtkladnâ škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha ě. 3 Kolaľovo
Štat. zástupca: PaedDr' Judit Bagita, riáditeľka zŠ- 

'p.ĺ*uICO:37861174

Nájomca Centrum voľného ěasu Kolaľovo, Mostováč,.2 Kolárovo
Štat. zástupca: PaedDr . Lźszlő Kulich, riaditeľ CVČ _ s|.ávca
ICo:4Ż33528I

čHnok 2.
Pľedmet nájmu

Prenajímatel' prenajíma nájomcovi nebyové priestory (telocvičňa ZĐ na adrese Ul.
Palkovicha č. 3 Kolárovo za účelom záujmového vzdelávania od,2L októĹra 2015 na dobu
určitú - do 30. 06.2016, nasledovne:

- Pondelok od 15.30 hod. do 16.30 hod.
- Utorok od 17.30 hod. do 19.30 hod.
- Streda od 15.30 hod. do 16.30 hod.
- Štvrtok od 17.30 hod. do 19.00 hod.
- Sobota od 09.00 hod. do 12.00 hod.

čhnok 3.
Cena nájomného

V zmysle ,,Ztsady nakladania a hospodĺĺrenia s majetkom mesta Kolĺĺľovo" schváleného
uznesením MsZ č,. 71912009 zo dřla 27. 12. 2OO9 v znení Dodatku č. 1 schváleného
uznesením MsZ č- 765/2010 zo dňa 01 . 03. 2OIO av zneĺí neskorších predpisov cena nájmu
nebytového priestorov zańađení a energie ěiní Ţ,2O- € za I hodinu póužívania (na zakÍade
mesačných hlásení využív arua priestorov).

Clánok 4.
Práva a povinnosti

l. Nájomca má právo vstúpiť do priestorov ZŠ 10 min predzač,atim dohodnutého ěasu.
2. Povinnosťou nájomcu je udržiavať čistou aporiadok vtelocvični ZŠ, iež všatni

a v hygienických zaiadeniach.
3. Povinnosťou nájomcu je dodržiavať p|atný prevâdzkoý poriadok zariadenia, zźsady

BOZP a oPP (dokumety sú vyvesené na viditeľnom mieste).
4. Nájomca svojim podpisom protrvdzuje Že bol riadne oboznámení s prevádzkoým

poriadkom zariađenia, zźsađamiBozP a oPP.



5. Nájomca zodpovedá zabezpečnosť zúčastnených osôb počas doby nájmu podľa člĺínku č.
2tejto zmluvy.

6. Nájomca vysporiada nrároky zúčastnených osôb v súvislosti člĺínkom č. 3 tejto zmluvy.
7 . Nájomca sa zaväzuje po ukončení činnosti zamykať okná a vstupné dvere.
8. Nájomca má povinnosť opustiť pľiestory ZŠ |5 min po ukoněeni đohodnutého ěasu.
9. Nájomca svojim podpisom pľotrvdzuje prevzatie kľúčov telovične.

v
Clánok 5.

Záşerečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môŽu bý'vykonané len písomnou foľmou po
vzâjomnej dohode. Pre vďahy neupravené v tejto zmluve platia bstatné ustanovenia
občianskeho zĺĺkonníka aZásaďy nakladania a hospodaľenia s majetkom mesta Koliíľovo.
Zmluva je vyhotovenáv 2 rovnopisoch' 1 pre každú zmluvnú stranu.

V Koliĺrove dňa 2I.I0.2015
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