
lWJ tuli[?án,T, základná škola Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava

DOHODA
o jednorazovom nájme priestorov ŠJ Gorkého ul.

Článoki •
. Zmluvné strany

v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

'.

Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21
Ulica Maxima Gorkého č. 21
91702 Trnava
Mgr. Marta Šmidáková, riad. školy
DEXIA Banka Slovensko Trnava
1112284006/5600
37990365
2022104656

Prena jímateľ:

v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Klub slovenských turistov
SPARTAK TRNAVA
Golianova 9
91702 Trnava
Ing. Daniel Viskupič

Nájomca:

34017852

uzatvárajú v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

dohodu o jednorazovom nájme nebytových priestoro~

Článok II.
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom zmluvy je majetok mesta Trnava v správe Základnej školy, Ulica Maxima
Gorkého ul. 21, v Trnave, ktorým pre účely tejto zmluvy je nebytový priestor /školská
jedáleň stredisko Gorkého/ nachádzajúci sa v budove zapísanej na LV č.5000, par.č. 7881, o
výmere 227,50 m2, k.ú. Trnava.

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi uvedený nebytový priestor za účelom konania výročnej
členskej schôdze Klubu slovenských turistov Spartak Trnava konanej dňa 28.01.2011 v čase
od 15,00 hod. do 20,00 hod. t.j. celkom 5 hodín.
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l. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 3,32 €/hod., v ktorom sú zahrnuté aj
" prevádzkové náklady na vykurovanie, spotrebu el. energie, tepelnej energie, vody, atď ..., t.j.

/ spolu vo výške 16,60 eur.

j, 2. Nájomné je nájomca povinný uhradiť pred začatím užívania nebytového priestoru najne-
skôr do 28.01.2011.,

Článok III.

Výška a splatnosť nájomného

Článok IV.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

l. Prenajímateľ prenecháva prenajatý priestor na dohovorené užívanie a nájomca ho v takom
stave preberá.
2. Nájomca sa zaväzuje znášať všetky škody ním zavinené počas prenajatých hodín, za
prípadné úrazy a straty na majetku osôb, ktoré sa zúčastňujú prenájmu.
3. Nájomca zodpovedá za bezpečnosť osôb, ktoré sa zdržujú s jeho súhlasom v prenajatých
priestoroch.
4. Nájomca je povinný zabezpečiť maximálne šetrenie energií a vody, zachovať čistotu,
hygienu a bezpečnosť počas prenajatých hodín.

ČlánokV.
Záverečné ustanovenia

l. Dohoda bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu ako prejav slobodnej vôle, určite a
vážne podpísaná.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom prenajímateľ obdrží dva rovnopisy
dohody a nájomca dva rovnopisy dohody.

V Trnave, dňa 21.01. 2011

Za prenajímateľa: Za nájomcu:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Maxima Gorkého 21
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Mgr. Šmidáková~arta

riaditeľka školy


