
ZMLUVA č. žíl.]...

o nájme nebytových priestorov, uzatvorená podľa zákona č 116/1990Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov a š 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Prenajímateľ: Základná škola
Adresa: Kudlovská 11, Humenné
IČO: 37876741
č. účtu: 2627066520/1100
Zastúpený: RNDr. Anna Kissová, riaditeľka školy

2. Nájomca: Petist Bike
Klub cyklistiky Humenné

Adresa: Iljikčana 712/12, 066 01 Humenné
rčo: 50549103
Č. účtu: 8959600002/1111
Zastúpený: Mgr. Peter Ištvan, riaditeľ klubu

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom nájmu je malá a veľká telocvičňa, zapísaná v katastrálnom území mesta
Humenné, na LV č. 8188, vlastník Mesto Humenné, v správe Základnej školy Kudlovská 11

v Humennom, postavenej na parc. 285/2 vo výmere 144 a 288 m2 so súpisným číslom 2789 a
hnuteľný majetok podľa inventúrneho súpisu pre danú telocvičňu. Súčasťou nájmu je aj
využívanie šatni a sociálneho zariadenia, priľahlých chodieb a parkoviska. Povaha a spôsob
použitia uvedených hnuteľných vecí priamo súvisí s účelom, na ktorý sa užívajú predmetné
nebytové priestory.

2. Nebytové priestory sa dávajú nájomcovi do nájmu na účely športovej prípravy žiakov
— členov klubu v zimných mesiacoch. Nájomca užíva predmet nájmu iba vo vymedzenom
čase mimo vyučovacieho procesu školy.

111. DOBA NÁJMU

l. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú v dobe od 01. februára 2017 do 31.marca
20307, každú stredu veľká telocvičňa/VT/ a štvrtok malá telocvičňa/MT/ V čase od 1530 do
17 hod.

Rozpisz.

február 2017: VT: 1.,8.,15.,22 6 hod.
MT: 2.,9.,16.,23. 6 hod.

marec 2017: VT: ' 1.,15.,22.,29. 6 hod.
MT: 2 16 23 30. 6hod.

Spolu za rok 2017: 24 hodín/12 h\ĺT; 12 hVT/



IV. VýšKAA SPLATNOS'ÍNÁJOMNÉHO

Nájomné pre športový klub žiakov je 1€/hod.( podľa VZN Mesta Humenné) aprevádzkové náklady bez sprchy sú vo výške 2,05€ za hodinu vo veľkej telocvičnia l,7l€ v malej telocvični spolu za 1 hod. vo veľkej telocvični 3,05€ a v malej telocvični2,7l€. Za február: 6 X 3,05 = 18,30€ + 6 X 2,7l€ = 16,26€ spolu: 34,56€; za marec spolu:34,56€. .

Splátky nájomného a prevádzkových nákladov sú mesačne, teda za príslušný mesiac do5. dňa v mesiaci na účet školy v Tatra banke Humenné č. ú. 2627066520/1100. V prípadeomeškania s platbou nájomca zaplatí za každý deň z omeškania poplatok 0,05%2 dlhovanej čiastky.
Výšku prevádzkových nákladov môže prenajímateľ prehodnotiť na základe pohybov cienenergií a služieb spojených s prevádzkou prenajímaných priestorov.

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

. Nájomca môže používať priľahlé chodby a sociálne zariadenia. V čase svojej prítomnostizodpovedá za zariadenia a inventár v prenajatej miestnosti apriľahlých priestorov.Prípadné škody spôsobené v čase prenájmu je nájomca povinný uviesť do pôvodnéhostavu do 1 týždňa od spôsobenia škody. Porušenie tohto bodu bude považované zaporušenie zmluvy a dáva prenajímateľovi právo okamžite odstúpiť od zmluvy bez náhradyškody, ktorá týmto konaním vznikne nájomcovi.
. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie požiarnych a bezpečnostných predpisov naochranu života a zdravia Všetkých osôb pohybujúcich sa počas využívania prenajatýchpriestorov s vedomím nájomcu. V budove školy je zakázané používať látky zdraviuškodlivé (alkohol, cigarety a pod.).
Otváranie a zatváranie objektu školy po dohode prenajímateľa anájomcu zabezpečuješkolník alebo upratovačka. Do budovy školy je možné vstupovať najskôr 10 min. predzačiatkom tréningu a odchádzať najneskôr 10 min po ukončení tréningu. Počas tréninguv telocvični dbať na to, aby bolo svetlo na chodbe a v šatni zhasnuté a zatvárať vonkajšievchodové dvere. Po ukončení tréningu je potrebné dať lavičky apoužívané náradie dopôvodného stavu.
Súčasťou tejto zmluvy je menný zoznam cvičiacich s dátumom narodenia. Prenajímateľ sivyhradzuje právo tento zoznam kontrolovať.

. Pri vstupe do budovy je nutné sa prezúvať a v telocvični používať obuv, ktoránezanecháva na podlahe stopy.
. Prenajímateľ nezodpovedá za osobné veci účastníkov tréningu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Túto zmluvu o nájme môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán 2 dôvodov,uvedených v Občianskom zákonníku a bola dohodnutá jednomesačná výpovedná lehota,ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhejstrane.
Každá zmena týkajúca sa obsahu tejto zmluvy musí byť dohodnutá písomne formoudodatku k zmluve, podpísaná obidvoma stranami a odsúhlasená zriaďovateľom.



3. Táto zmluva nadobúda platnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle školy.4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdržia prenajímateľ,nájomca a zriaďovateľ.

V Humennom 27. 01. 2017

prenajímateľ nájomca
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