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Zmluva o nájme nebytového pľÍestoľu uzavretá podlra zákonao nájme a pľenájme nebytového pľĺestoľuč,. 116/1990 Zb., v znení

neskoľších predprsov

Prenajímatel':

Nájomca

?áldadná škola F. Rĺĺkócziho II. s VJM, Palkovicha č. 3 KolĺíľovoSry zástupca: PaedDr. Judit Bagita, ĺ"aĺt"i'Ĺäżi;o;á*"
ICO:37861174

Clánok 1.
Zmluvné strany

Ing. arch. Király Tibor _ súkr. osoba

čIánok2.
Pľeđmet nájmu

Prenajímateľ pľenajíma nájomcovi nebytové priestory (telocvičňa Zs) îa adrese UlPalkovicha č' 3 Koláľo'no 
'uíč"lom rekľeačného 8portu oâ ls. 06.20l6na dobu neurčitu.- Utorok od 19.00 hod. do 2}.}Ohod.

"""Î'Íul""L'"uo"
V zmysle 

"Zźsady l#:9ľa a hospo^daľenia s majetkom mesta Koláľovo.. schviíIeného

ffi:ffiäľ XiÍ'ł"^?ź5/2|O16 
zo dňa oi. oz. 2016 v 

^Ë"ipłl" nv ĺ. za iě*;ň" nebytového

- 18,00- € za I hodinu používanlav zimnom období (októbeľ _ apríl)- 15'00- € za I hodinu používania v letnom 
"ua"uĺ ł'ł'o _ september)na základe mesačných hlásení využív anlapriestorov. 

- - _ \__

čHnok 4.
Pľáva a povinnosti

: Nájomca má právo vsfupiť do priestor ov ZŠ 10 min pred' zač,atímdohodnutého času.2' Povinnosťou nĺíjomcu je uđržiavať čistou 
" 
p"Ţ"o"r. v telocvičn i ZŠ, tiež v šatnia v hygienických zariadeniach.

3' Povinnosťou nájomcu je dodrŽiavat' platný preváđzkoţ poriadok zatiađetia, zásady. PIZP a oPP (dokumety sú vyĺĺesene nâ vidĺieŕhom mieste).4' Nájomca svojim podpisom protrvdzuje Že bol ;i"d"" oboznĺĺmení s prevád zkovymporiadkom zariadenia,zásadami B}ZP á opp. 
'LLv vvv'Lquvlll Ş

5' Nájomca zodpovedá zabezpeěnosť zúčastnených osôb poěas đoby nájmu podľa ělrínku ě.2 tejto zmluvy.
6' Nájomca vysporiada nĺáľoky zúčastnených osôb v súvislosti člankom ě. 3 tejto zĺnluvy.7. Nájomca sa zav'azuje po ukončení činnâsti 3"-yL";"L"á a vstupné dvere.
l Nájomca má povinnosť opustiť priestory Zs 15 min po ukoněení dohodnutého času.9' Nájomca svojim podpisom protrvdzuje ptevzatiekl,účov telovične.



čtánok 5.
Záxerečné ustanovenia

Akékolţek złneîy alelo doplnky k tejto zmluve môŽu bý'vykonané len písomnou foľmou po
vzźĄomnej dohode. Pľe vďahy neupravené v tejto 

-'.ĺu'n. 
platia ästatné ustanovenia

občianskeho zákonníka aZâsady naklađania a hospodrĺľenia s majetkom mesta Kolrĺľovo.
Zmluvaje vyhotovenźtv 2rcvnopisoch, 1 pre každŁ zmluvnú stranu.

V Koliíĺove dňa 74.06.2016

zaprenE ţ'ł!lmaţeľa _

zfuo"łľľł{ Śxon ľumśĺł nÁxlcalru u
s r.yućovłcĺm uzľxou uĺĎmsrÝľl

n nĺrlczl rrnrľc ALÂPlsKoLA
v. PALKovlcHA 3, 94ó ß roliĺnovo

tČo: olĺ8ĺtlzł

PaedDľ. Judit Bagita zanźţomcu_ Ing. aľch. Tibor


