ZMLUVA O PRENÁJME ZA JEDNORÁZOVÉ
POSKYTNUTIE PRIESTOROV č. 07/2020/JPP
Medzi:
Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
ďalej len prenajímateľ

Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO/Rodné číslo:
DIČ:
ďalej len nájomca

Základná škola s materskou školou
Mgr. Monika Strnková
Ul. Komenského 587/15, 058 01 Poprad
37876911
202 167 16 52
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK49 0200 0000 0017 3897 6653

Basketbalová akadémia mládeže Poprad
Ing. Andrea Soltésová
Velické námestie 1192/24, 058 01 Poprad
422391141

Uzatvárajú túto zmluvu o jednorazovom prenájme.

I. Predmet zmluvy
Prenájom priestorov - veľká telocvičňa bez príslušenstva.
II. Účel nájmu
Tréning družstiev - príprava na MSR.
III.

Cena nájmu

Podľa Vnútornej smernice na stanovenie minimálnych cien za jednorazové poskytnutie
priestorov a plôch v budovách vo vlastníctve Mesta Poprad a vzájomnej dohody - 2 hodín 40,- €/l hod. za prenájom (2 hod. x 40,- € + 2 hod. x 0,88 € za elektrickú energiu). Celkom
k úhrade 81,76 €.
Suma bude uhradená najneskôr do 15.07.2020 na č. účtu VÚB, a.s. Poprad IBAN SK49
0200 0000 0017 3897 6653.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je nájomca
povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR 87/1995 Z.z.

IV. Doba prenájmu
Prenájom je dohodnutý na stredu 01.07.2020 v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.
V. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nájomca prevezme priestory v stredu 01.07.2020 o 09.00 hod. a odovzdá v stredu
01.07.2020 o 11.00 hod. na základe dohody s riaditeľkou školy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za BOZP počas akcie a za bezpečnosť
všetkých osôb prítomných v prenajatých priestoroch.
Škody vzniknuté pri akcii odstráni nájomca na jeho vlastné náklady najneskôr do 5 dní
od skončenia akcie.
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Po ukončení akcie musí nájomca odovzdať priestory v takom stave, v akom ich prevzal
od prenajímateľa (čisté bez odpadkov...).
Vzťahy, ktoré medzi zmluvnými stranami nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými
záväznými všeobecne platnými právnymi predpismi.

Poprad,

Prenajímateľ:
---- —

Nájomca:

---------------------

\

afrariámia mládeže Poprad
ad

_________________

/M g / Monika Stmková
(^/riaditeľka ZŠ s MŠ

Dátum zverejnenia zmluvy
Dátum účinnosti zmluvy
P o d p is ...

v/4

Ing. Andrea Šoltésová
prezidentka klubu

