Zmluva o prenájme
č. 12/2014_T

Prenajímateľ:

Základná škola s materskou školou
ul. Komenského 133, 925 52 Šoporňa
zastúpená: Mgr. Elenou Holbíkovou
riaditeľkou školy
IČO: 360 805 19
a

Nájomca:

Róbert Rajčo
925 54 Pusté Sady

uzatvárajú túto zmluvu v zmysle Nariadenia o prenájme priestorov školy schváleného uznesením
Obecného zastupiteľstva v Šoporni č. 6/OZ-2007, bod 8, zo dňa 11. 12. 2007.

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ s MŠ v Šoporni – areál
školy.

II.

Účel

Nájomca bude uvedený priestor užívať na akciu: futbal – dorast, mladší a starší žiaci našej školy.
Presné obdobie (deň/hodina) prenájmu: prenájom VTV
streda od 16.00 do 19.00 hod.
piatok od 16.00 do 19.00 hod.

III. Cena
Cena prenájmu je stanovená v súlade s Nariadením o prenájme priestorov školy zo dňa 11. 12. 2007,
bod 2, v sume: 0,00 EUR/hod. za prenájom TV. Poplatok za prenájom akcie je nájomca povinný
uhradiť prostredníctvom internet bankingu na č. účtu 2424164753/0200 alebo do pokladne ZŠ s MŠ
v Šoporni v hotovosti, do posledného dňa v mesiaci.

IV. Doba prenájmu
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 14. 11. 2014 do 20. 04. 2015.

V.

Ostatné zmluvné podmienky

7. Nájomca sa zaväzuje:
- dodržiavať vnútorný poriadok v objekte ZŠ s MŠ
- zabezpečiť ohlasovaciu povinnosť na Obec a PO
- udržiavať prenajatý priestor len na dohodnutý účel
- prenajatý majetok školy a náradie školskej jedálne v prípade poškodenia uhradiť v plnej
výške vo vlastnej réžii
- chrániť a udržiavať prenajaté priestory a zariadenia, užívať ich spôsobom zodpovedajúcim
ich určeniu
- dodržiavať predpisy BOZP a PO
- nefajčiť vo vnútorných priestoroch budovy
- obrusy vrátiť vyčistené do 5 dní od akcie, resp. podľa dohody
- používané priestory budovy poupratovať a dať do pôvodného stavu
8. Nájomca nemôže predmet nájmu prenechať inému.
9. Prenajímateľ sa zaväzuje:
- zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní predmetu nájmu.

VI. Záverečné ustanovenia

7. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží prenajímateľ a jeden nájomca.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
9. Zmeny povolené len so súhlasom riaditeľa školy.

V Šoporni dňa: ….........................................

..............................................................
prenajímateľ:
Mgr. Elena Holbíková
riaditeľka ZŠ s MŠ Šoporňa

............................................................
nájomca:

