
Zmluva o prenájme

č. l4l2017-T

Č.;.: OS 1-11l2O17

Prenajímatel': základná škola s materskou školou
ul. Komenského l33,925 52 Šoporňa
zastúpená: PaedDr. Evou Kabrhelovou

riaditel'kou školv
tČo: :oo 805 19

Nájomca:

a

Ivan Polák
926 01 Sered', Cukrovarská 183143
Tel;0949 238 263

uzatvárajú túto zmluvu v zmysle Nariadenia o prenájme priestorov školy schváleného uznesením
Obecného zastupitel'stva v Šopomi č, 6102-2007, bod 8, ,o dnu 11. 12. 2OÓ7 .

XIII. Predmet zmluvv

Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov v objekte Zš s Mš v šoporni _ areál
školy.

xIV. Úeet

Nájomca bude uvedený priestor uživat'na akciu: šport- trampolína
Presné obdobie (deň/hodina) prenájmu: prenájom MTV

streda 17.00 - 18.00 hod
nedel'a 16.30 - 17.30 hod.

XV. Cena

Cena Prenájmu je stanovená v súlade s Nariadením o prenájme priestorov školy zo dňa ll. 12. 2007,
bod 2, V sume 6,60 EUR / hod. za prenájom TV /. Poplatok zaprenájom akcie je nájomca povinný
uhradiť_Prostredníctvom intemet bankingu alebo poštovou zloženkou na č. účtu 2424164753l020O
ZŠ s MŠ v Šoporni , IBAN: SK66 0200 0000 0024 2416 4753.
KÓPiu o Úhrade spolu s prehťadom za obdobie, ktoré zaplatilpredložit'na ekon. oddelenie,

/



zmluv a sa uzatv éta na dobu určitú : 13.12.2017 _ 30.06.2018

XVII. Ostatné zmluvné podmienkv

7. Náj omca sa zav'ázuje:
- 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

výške vo vlastnej réžii
- chrániť audržiavať prenajaté priestory azariadenia,

v prípade poškodenia uhradiť v plnej

lůívať ich spósobom zodpovedajúcim
ich určeniu

- dodržiavať predpisy BOZP a PO
- nefajčiť vo vnútomých priestoroch budovy
- obrusy vrátiť vyčistené do 5 dní od akcie, resp. podťa dohody
- používané priestory budovy poupratovať a dať do póvodného stavu

8. Nájomca nemóže predmet nájmu prenechať inému.
9. Prenajímateí sa zavánýe:

- z&žať sa akéhokolŤek konania, ktoným by rušil nájomcu pri užívaní predmefu nájmu.

XVIII. Záverečné ustanovenia

7. Zmluvabola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktor"ých jeden obdrží prenajímateť a jeden nájomca.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
9. Zmeny povolené len so súhlasom riaditel]a školy.

V Šopomi dňa: 13. 12.2017

Q,o
prenajímateť:
PaedDr. Eva Kabrhelová
riaditeťka ZŠ s MŠ Šoporňa

nájomca:

*atartorrškotl
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