ZMLUVA Q PRENÁJME ZA JEDNQRÁZOVÉ
POSKYTNUTIE PRIESTRQV č. 01/2020/JPP
Medzi:
N ázov:
Z astúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
B ankové spojenie:
IBA N :
ďalej len prenajím ateľ

Z ákladná škola s m aterskou školou
M gr. M onikou S tm kovou, riaditeľkou školy
K om enského ulica 587/15, 058 01Poprad
378 769 11
202 167 16 52
V šeobecná úverová banka, a.s.
SK 49 0200 0000 0017 3897 6653

a
N ázov:
Z astúpený:
Sídlo:
IČ O /R odné číslo:
DIČ:
ďalej len nájom ca

D shop s.r.o.
R ucek Pavol
Slovanská cesta 5047, 022 01 Č adca
504 280 39
212 032 15 66

U zatvárajú túto zm luvu o jed n o razo v o m prenájm e.

I. Predm et zm luvy
Prenájom priestorov - dolná chodba školy.

II. Účel nájmu
Prezentácia a predaj tovaru.

III. Cena nájmu
P odľa V nútornej sm ernice na stanovenie m inim álnych cien za jed n o razo v é poskytnutie
priestorov a plôch v budovách vo vlastníctve M esta Poprad a vzájom nej dohody

165,11 €/1

deň (11 hod. x 14,- € za prenájom + 11 hod. x 1,01 € za elektrickú energiu). Sum a bude
uhradená v hotovosti najneskôr 13.01.2020.
Z m luvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní term ínu splatnosti nájom ného je nájom ca
povinný zaplatiť prenajím ateľovi úrok z om eškania vo výške stanovenej podľa § 517 ods. 2
O bčianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR 87/1995 Z.z.

IV.

Doba prenájmu

P renájom je dohodnutý na sobotu 11.01.2020 v čase od 07.30 hod. do 18.30 hod.

V. Záverečné ustanovenia
1. Nájomca prevezme priestory v sobotu 11.01.2020 o 07.30 hod. a odovzdá v sobotu
11.01.2020 o 18.30 hod. na základe dohody s riaditeľkou školy.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
3. Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za BOZP počas akcie a za bezpečnosť všetkých
osôb prítomných v prenajatých priestoroch. Škody vzniknuté pri akcií odstráni nájomca
v plnom rozsahu na jeho vlastné náklady najneskôr do 5 dni od skončenia akcie.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
5. Po ukončení akcie musí nájomca odovzdať priestory v takom stave, v akom ich
prevzal od prenajímateľa (čisté bez odpadkov...).
6. 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:
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