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ZMLUVA O NAJMENEBYTOVYCH PRIESTOROV

/uzatvorená podľa zákona č 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov V platnom znení a 5 663 a

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

ĽHUIYELHLQQ V&0ŕ82ý0184_!_„ý„ ý * V Humennom 30.08.2018

nasl. Občianskeho zákonníka V platnom znení/

Článok 1.

Zmluvné strany

Názov: Základná škola Kudlovskáv Humennom
Sídlo: Kudlovská 11, 066 01 Humenné
IČO: 37876741
V zastúpení: Mgr. Paulína Škerlíková, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu: ' SK281100 0000002627066520
(ďalej len „Prenajimateľ“ V príslušnom gramatickom tvare)

Názov: Ing. Anton Pavlotty a spol.
Adresa: Družstevná 7, 066 01 Humenné
Dátum narodenia: 15.12.1959
ČOP: HR314026
V zastúpení: Ing. Anton Pavlotty, vedúci družstva
(ďalej len „Nájomca“ V príslušnom gramatickom tvare)

Článok II. Predmet a účel nájmu
Prenajímateľ je správcom prenajímaného majetku vo vlastníctve mesta Humenné.
Predmetom nájmu je veľká telocvičňa s prísl. zapísané V katastrálnom území mesta Humenné na LV č.

8188, postavené na parcele 285/2 súpisné číslo 2789 ako aj hnuteľný majetok podľa inventúrneho
súpisu pre danú telocvičňu. Súčasťou nájmu je využívanie šatni, sociálneho zariadenia ako aj
využívanie sprchových boxov /Vrátane teplej vody/ .
Účelom nájmu je jednorazové športové podujatie: športový tréning družstva sálového futbalu.

Článok III. Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 31.08.2018 (piatok) V čase od 17.00 do 21.00 hod.

Článok IV. Výška a splatnosť nájomného.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné a náklady budú na účet prenajímateľa uhradené najneskôr v deň
športového podujatia dohodli takto:
- nájomné 4Xl2€/hod tréning plus prevádzkové náklady 4x4,05 €/hod., spolu: 64,20 €.

ČlánokV. Ďalšie ustanovenia
Nájomca zodpovedá za zariadenia a inventár V prenajatých miestnostiach a priľahlých priestorov ako aj
za dodržiavanie požiarnych a bezpečnostných predpisov na ochranu života a zdravia osôb pohybujúcich
sa počas využívania prenajatých priestorov s vedomím nájomcu, a to podľa zavinenia.
Otvorenie a zatvorenie predmetu nájmu zabezpečí podľa potreby školník.

ČlánokVI. Záverečnéustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených osôb konať za účastníkov. Účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po zverejnení zákonným spôsobom.
Akékoľvek zmeny je možné vykonať len dodatkom. Všetky prílohy a dodatky k tejto zmluve tvoria jej
neoddeliteľnú súčasť.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, lX pre prenajímateľa, 1X pre zriaďovateľa, 1x pre
nájomcu.
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