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Zmluvné strany:
Prenaj ímateL:

Zastúpené:
ICO:
Bankové spojenie:

Nájomca:
Zastúpené:
ICO:
olČ:
Banlové spojenie:

1' Prenajímatel povelený splávou objektu Športová hala sabinov, Komenského 42'
prenechá nájomcovi do prenájmu pÍiestoŤy daného objektu v rozsahu:
o hala s hťadiskom,
r hygienickézariadenia,
. Šatne'
okrem nehnutel'ného majetku uvedeného vbode l č1. l' teito zmlulry posk1tne
prenajíma&r nájomcovi do plenájmu aj hnutel'ný majetok v rczsahu:
. koberce, stoly' stoličLf.
Na zíklade tejto zmluvy je nájomca oprtír'rrený usporiadať v deň 20' 4' 2013 v čase od
18. 00 h do 24'00 h v priestoloch objekfu Športová hala Sabinov, Komenského 42
podujatie ,'koncelt Horkýže Slíže hl'adajú íal€nť.. Nájomca pÍehlasuje' že je oboznrimený
s technickým stavom pledmetu prenájmu špecifikovaného vbode 1. a2. tejto zmlu\T
amóže slúžiť k dohodnutému účelu nájmu' Predmet prerriíjmu uvedený vbodoch l' a2'
bude níjomcovi odovzdaÍý 20. 4.2013

ČL tt.
Doba trvania nújmu

Nájonrná zmluva sa uzatvára na dobu Wčitu, v dobe trváíia podujatia uvedeného v bode
3. č1. I' tejto zmlwT, v deň 20. 4. 2013 od 18.00 do 24.00.
Zmluva nadobúda účinrrosť dňom podpísania zmlu\'n]frni st"nami'

ČL l .
NÍjomné

Cena za pledmet prenájmu bola dohodou určená vo výšk€ 40,- € / h' K podujatiu sa
zaútaýa |2h pipÍaýných prác a 6 h demontáže a odpÍatania v cene 5,- € / h.
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Náiomná z,mluva
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Čl.I.
PÍedmet zmluyJ|
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2. Cena dohodnutá v bode l ' č1. I. tejto zn u\T je uťčená vrátane s DPH' v cene je
zahmutii aj spotreba eleltrickej energie, trykurovania a vody
v dohodnutej cene nie sú zahmuté poplatky za s1užby spojené s organizovaním podujatia
(bezpečnosť' požiama ochlana, usporiadateťská s1užba. rozmiestňovanie bnutel,ného
maietku. demontiíŽ' dozor, obslúa osvetlenia a pod')' spósob zabezpečenia služieb je
riešený v bode 6 č1. IV. tejto zmluvy.

3. Termín splatnosti si ar uvné stra.rry dohodli na deň ukončenia podujatia.

čt. tv.
Próva a povinnosíi zmlavnjch sttún

Povinnosti přenajímate|'a:
1' PrenaiímateL sa na zríklade tejto znluvy zavžízuje poskytnúť nájomcovi priestory

dohodnuté v čl' I' tejto zmlu\Y, v temíne a na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy.
2. Prenajímateť umožní ruíjomcovi vstup do píiestorov objekhr v čase dohodnu1om v čl' I.

tejto zÍÍ urT, t. j. v čase podujatia, v čase prípla.\,y podujatia a v čase ukončovacích prác.
J' Pr€najímatel'sa zaviazal upTalať pdestory prenájmu po skončení podujatia za dohodnutit

odmenu 100 €, ktolá je splatruí v deň konania koncertu' Zaplatenie čiastky sa bude
dokladovať pokladničným príjmovým dokladom.

y'. PrcnajímďeL a nájomca sa dohod1i na výbradnom previídzkovaní bufetu (Fedaj alko
a nealko nápojov) v pdestoroch športovej haly, ktoré si zabezpečí nájomca' Ziaden inj
bufet v priestore nájmu nie je povolený.

Povinnosti nájomcu:
J. Náiomca je povinný v temíne Účenom príslušn]ým vZN mesta Sabinov splniť

oznamovaciu povinnosť a predložiťju prenajímatel,ovi pred začiatkom podujatia.
y'. Nájomca je oplá\a]ený vyuŽívať predmet plenájmu v'ýbradne na účel dohodnutý v čl' l'

tejto zmlu\T.
5. Nájomca prebeÍá právnu zodpovednosť za celkové organizačné zabezpečenie podujatia.
ó. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečlť pri organizovani podujatia všetky

služby spojené s jeho usl.utočnením (požiamy dozor, bezpečnostná služba'
uspoÍiadateťská služba, obsluha osvetlenia, z\'rrkovej t,echniky' Iozmiestňovanie
hnutel,ného majetku ajeho upratovanie, a pod.). Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za
tecbnické zabezpečenie podujatia a taktiež za po adok počas podujatia.

7' Náiomca je povinný zabezpečiť ochranu palubovky, a to pleklýím celej plochy' ktoré
posk}"tne prcnajímater'

8. Nájomca je povinný dodržiavať predpisy Po a bezpečnostné pledpisy v sú|ade s platnou
legisIatívou.

9. Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prcnajimatel'a tak. aby nedošlo kjeho
poškodeniu. V čase prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoÉ
vznikli na majetL:u prenajímatel'a, vrátane škód spósobených nívštevníkmi podujatia a je

povinný ulrradiť prenajímat,eLovi VšetLT náklady spojené so zabezpečením odstnínenia
vmiknuýh škód, kÍoré boli spísané pri odovzdaní pledmetu plenájmu, a to na zíklade
faktfu y iTstavenej plenajímatel om.

-l,. Zmluvné stany sa dohodli, že pd odovzdávaní priestorov nájomca z1oží plenajímatelovi
zábezpeku vo rryške 0'- €. Účelom ábezpeky je prípadné \,)Ťovnanie škód vzniknuých
na majetku prenajímateťa počas tNania plenájmu' Pri fyzickom plevzatí predmetu
prenájmu bude zábezpeka wátená nájomcovi v plnej výške za predpokladu, že nedošlo k
poskódeniu majetku prenajímatel'a' V prípade poškodenia majetku prenajímatel,a bude
iábezpeka vo výške rovnajúcej sa vzíiknuqým Škodrím zadržaná, alebo doplatená. Po
rea|izácii úhrady bude zostávajúca čast zábezpeky nájomcovi lrátená. Prcvzatie a
odovzdanie firrančnej zábezpeky bude vždy realizova.rré na ziáklade príjmového a
vÝdavkového pokladničného dokladu.



11. Nájomca je povinný odovzdať predmet prerriíjmu bez nedostatkov, najneskór do 6 hod.
po ukončení podujatia.

12. Pri spžitnom prcvzatí pledmetu prenájmu budú spísané všetky škody, ktoré vaikli
plenajímateťovi v čase prenájmu'

Čt. V.
Zdverečné usígnovenia

Na vzťahy, práva a povinnosti' ktolé nie sú upmvené touto zmluvou sa použijú príslušné
ustanovenia občianskeho zríLonní<a o prenájme.
Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pričom
niíwh na zmenu móže podať kůdá zo zmhxných strán.

3. Zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch' z L1orých každá zo zrnluvných strán obd.ží
.iedno \,f hotovenie.
Zmluvné strany svojim podpisom potwdzujú že ustanoveniam zmluly porozuneli a na
znak súhlasu ju podpisujú.
Táto zmluva nadobúda plalnosť dňom podpísania zmluvnýti stranaIíi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zvereinenia na webovom sídle G}'Ínnázia Antona Prídavka Sabinov:

ó. Zmluva bola zverej n"na ar'u..../.ť:.!...!-?1é

V Sabinove, 17. 4.2013

1.

2.

Gvmnázium
Antóna Přídavka

Komens]"ého 40 (?)
063 o1 sá lr  i r  oV

*-^-

prenaj ímate |.

Agentúra Dt{
Pod PáÍovcts4i165, 921 0

íaJomca


