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"_.řs/ELUVA

o NÁJFÁE NEBYTOVýCHParasa'ronov cĺ ěf/f/a/É
/uzatvorená podľa zákona č 116/1990 Zb. o naj me a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

a 5 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení/

Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Cislo účtu:

Článok !.
Entluvné strany

Základná škola Kudlovská v Hamermom
Kudlovska 11. 066 01 Humenné
37876741
RNDr. Anna Kissová, riaditeľka školy
Tatrabanka a.s., pobočka Humenne
2627066520/1100

í'íiitilQI len „Prcnajímatcl“ v príslušnom gramatickom tvare/

Názov:
Sídlo:
Doručovacia adresa:
Právna forma:
Údaj o zápise:
šČO:
V zastúpení:
* akové spojenie:

o účtu:

Športový klub stolného tenisu Humenné
Laborecká 3, 066 01 Humenné
Partizánska 12, 066 01 Humenné
Občianske združenie
MV SR pod číslom VVS/l—900/90—6431
31943861
Egor Serbak, predseda klubu
'llatrabankaa.s. pobočka lumenné
2627550611/1100,lB/\N:SK3011000000 0026 2755 0611

ďalej len „Nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare/

ClanokH.
Pretlr et“ a účel našmu

Preiiajšmatclije správcom prenajpriameho majetku vo vlastníctve mesta Humenné

Predmetom nájmu je velika telocvičňa s prísl. zapísané v katastrálnom území mesta i-"šuniemié
na LV č. 8188, postavené na parcele 285/2 súpisné číslo 27139 ako aj hnutcľný ruijetok podľa
inventúrneho súpisu pre danú telocvičňu. Súčasťou nájmu je aj využívanie šatni a sociálneho
zariadenia, priľahlých chodieb a parkoviska. St'tčasťou služieb spojených s užívaním
predmetom nájmu je aj využívanie sprehových boxov /'vratane teplej vody/ .

Učelom nájmu jejednorázovešportové podujatie:
stolnotenisový turnaj Memorial l*rantišl=;a Karandyšovského. lll. ročník.

v
tĺžánok EH.
Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 10.09.2016 v čase od 08.00 do 16.00 hod.



5.1.

V lelumennom, 30.082

Článok IV.
Výška a spžatnost, nájomného.

'/'.mlu\ ne strany sa dohodli takto;
— najomne 12 €5/hod..
- plus prevádzkové náklady 4.05 €/hod., t.j. spolu 16,05 (ĺ/liocl
spolu 8x16,05 —128,4í) €.

Najomca je povinný uhradiť nájomné a prevádzkové náklady na účet prenajímateľa
bezhotovostným prevodom najneskôr v deň turnaja.

alžanokV.
Dalšie 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 mieri zavinenia.

Otvorenie a zatvorenie predmetu nájmu zabezpečí podľa potreby školník.

..rw! *? '—

K/ššlŠÉÚiŠ 37%.

Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených osôb konať za t'ičastníkov. V prípade., že
zmluvné strany nepodpíšu zmluvu v jeden deň, nadobúda platnost, dňom kedv ju podpísala
strana ako druhá v poradí. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení zakonn
spôsobom.
Akékoľvek zmeny je možné vykonať len dodatkom. Všetky prílohy a dodatky k t jto zmluve
tvoriajej neoddeliteľnt't súčasť.
'l'ato zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, ix pre prenajímateľa. 1); pre zriaďovateľa,
1x pre nájomcu.

V Humennom, 30.08.2016

Najomca
lgor řšerbak. prodscda klubu
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