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Náiomná z,mluva
Zmluvnéstrany:
PrenajímateL:

Gymnázium Antona Prídavka'Komenského40' 083 01 s a b i n o v

Zastúpené:
Mgr. Andrej Zubrický' Íiaditel' školy
00161152
ICO:
(nájom)
Bankovéspojenie: Prima banka Prešov'č.ú.8826645100/5600
(řežijnenák|ady)
Přima banka Prešov'č.ů.882ó642110/5600
AgentúraDUNA' s.r'o.,Pod Párovcami 165'921 01 Piešťany
DušanDrobný
36253324
20201723n4
olČ:
Banlovéspojenie: 2624739048t1100

Nájomca:
Zastúpené:
ICO:

Čl.I.
PÍedmetzmluyJ|
Prenajímatel povelený splávou objektu Športová hala sabinov, Komenského 42'
prenechánájomcovi do prenájmupÍiestoŤy
danéhoobjektuv rozsahu:
o hala s hťadiskom,
r hygienickézariadenia,
. Šatne'
)
okrem nehnutel'néhomajetku uvedenéhovbode l č1. l' teito zmlulry posk1tne
prenajíma&rnájomcovi do plenájmu aj hnutel'nýmajetokv rczsahu:
. koberce,stoly' stoličLf.
usporiadaťv deň 20' 4' 2013 v časeod
J. Na zíklade tejto zmluvy je nájomca oprtír'rrený
18. 00 h do 24'00 h v priestolochobjekfu Športováhala Sabinov, Komenského42
podujatie ,'koncelt HorkýžeSlížehl'adajúíal€nť.. Nájomca pÍehlasuje'žeje oboznrimený
vbode 1. a2. tejto zmlu\T
s technickýmstavompledmetuprenájmušpecifikovaného
uvedenývbodoch l' a2'
účelu
nájmu'Predmetprerriíjmu
amóže slúžiť
k dohodnutému
budeníjomcoviodovzdaÍý20.4.2013
1'

ČLtt.
Doba trvanianújmu
1. Nájonrná zmluva sa uzatvára na dobu Wčitu,v dobe trváíia podujatiauvedenéhov bode
3. č1.I' tejtozmlwT, v deň20.4. 2013od 18.00do 24.00.
dňom podpísaniazmlu\'n]frnist"nami'
2. Zmluva nadobúdaúčinrrosť
ČL l .
NÍjomné
1.

Cena za pledmet prenájmu bola dohodou určenávo výšk€ 40,- € / h' K podujatiu sa
zaútaýa|2h pipÍaýnýchprác a 6 h demontážea odpÍataniav cene 5,- € / h.

2. Cena dohodnutá v bode l ' č1. I. tejto zn u\T je uťčenávrátane s DPH' v cene je
zahmutii aj spotrebaeleltrickej energie,trykurovaniaa vody
v dohodnutejcene nie súzahmutépoplatky za s1užbyspojenés organizovanímpodujatia
(bezpečnosť'požiama ochlana, usporiadateťskás1užba.rozmiestňovanie bnutel,ného
služiebje
dozor,obslúa osvetleniaa pod')' spósob zabezpečenia
maietku.demontiíŽ'
riešenýv bode6 č1.IV. tejtozmluvy.
3. Termínsplatnostisi ar uvnéstra.rrydohodli na deň ukončeniapodujatia.

čt.tv.

Próva a povinnosíi zmlavnjch sttún
Povinnostipřenajímate|'a:
1' PrenaiímateL sa na zríklade tejto znluvy zavžízujeposkytnúťnájomcovi priestory
dohodnutév čl'I' tejto zmlu\Y, v temíne a na účeldohodnutýv čl.I. tejto zmluvy.
umožníruíjomcovivstup do píiestorovobjekhr v časedohodnu1omv čl' I.
2. Prenajímateť
prác.
tejto zÍÍurT, t. j. v časepodujatia,v časeprípla.\,ypodujatiaa v časeukončovacích
podujatiaza dohodnutit
J' Pr€najímatel'sa zaviazal upTalaťpdestory prenájmupo skončení
je
Zaplatenie
čiastky sa bude
koncertu'
v
deň
konania
splatruí
odmenu 100 €, ktolá
dokladovaťpokladničnýmpríjmovýmdokladom.
y'. PrcnajímďeL a nájomca sa dohod1ina výbradnom previídzkovaníbufetu (Fedaj alko
a nealko nápojov) v pdestoroch športovejhaly, ktorési zabezpečínájomca' Ziaden inj
bufet v priestorenájmu nie je povolený.
Povinnostinájomcu:
vZN mesta Sabinov splniť
J. Náiomca je povinný v temíne Účenom príslušn]ým
podujatia.
pred
prenajímatel,ovi
začiatkom
oznamovaciupovinnosťa predložiťju
y'. Nájomca je oplá\a]enývyuŽívaťpredmetplenájmu v'ýbradnena účeldohodnutýv čl' l'
tejto zmlu\T.
zabezpečeniepodujatia.
5. Nájomca prebeÍáprávnu zodpovednosťza celkovéorganizačné
ó. Nájomca je povinný na vlastnénáklady zabezpečlťpri organizovani podujatia všetky
služby spojené s jeho usl.utočnením (požiamy dozor, bezpečnostná služba'
uspoÍiadateťskáslužba, obsluha osvetlenia, z\'rrkovej t,echniky' Iozmiestňovanie
a pod.).Nájomcav plnomrozsahuzodpovedáza
majetkuajeho upratovanie,
hnutel,ného
podujatiaa taktiežza po adok počaspodujatia.
tecbnickézabezpečenie
je
7' Náiomca povinný zabezpečiťochranu palubovky, a to pleklýím celej plochy' ktoré
prcnajímater'
posk}"tne
pledpisy v sú|ades platnou
je
8. Nájomca povinný dodržiavaťpredpisy Po a bezpečnostné
legisIatívou.
9. Nájomca je povinný zaobchádzaťs majetkom prcnajimatel'atak. aby nedošlo kjeho
poškodeniu.V časeprenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za všetky škody,ktoÉ
vrátane škód spósobenýchnívštevníkmipodujatiaa je
vznikli na majetL:uprenajímatel'a,
odstnínenia
VšetLTnáklady spojenéso zabezpečením
povinný ulrradiťprenajímat,eLovi
vmiknuýh škód, kÍoréboli spísanépri odovzdanípledmetu plenájmu, a to na zíklade
faktfuy iTstavenej plenajímatelom.
plenajímatelovi
-l,. Zmluvnéstany sa dohodli, žepd odovzdávanípriestorov nájomca z1oží
zábezpeku vo rryške0'- €. Účelom ábezpeky je prípadné\,)Ťovnanieškód vzniknuých
na majetku prenajímateťapočas tNania plenájmu' Pri fyzickom plevzatí predmetu
prenájmubude zábezpekawátená nájomcovi v plnej výškeza predpokladu,ženedošlok
poskódeniu majetku prenajímatel'a'V prípadepoškodeniamajetku prenajímatel,abude
zadržaná,alebo doplatená. Po
iábezpeka vo výške rovnajúcejsa vzíiknuqým Škodrím
rea|izácii úhrady bude zostávajúca čast zábezpeky nájomcovi lrátená. Prcvzatie a
odovzdanie firrančnejzábezpeky bude vždy realizova.rréna ziáklade príjmovéhoa
dokladu.
vÝdavkovéhopokladničného

11. Nájomca je povinný odovzdaťpredmetprerriíjmubez nedostatkov,najneskór do 6 hod.
po ukončenípodujatia.
12. Pri spžitnomprcvzatí pledmetu prenájmu budú spísanévšetky škody, ktoré vaikli
plenajímateťoviv časeprenájmu'

Čt.V.

Zdverečnéusígnovenia
Na vzťahy,práva a povinnosti' ktolénie súupmvenétouto zmluvou sa použijúpríslušné
o prenájme.
ustanoveniaobčianskehozríLonní<a
je
2. Zmluvu možnémeniť iba písomnouformou, na základe vzájomnej dohody, pričom
niíwh na zmenu móže podaťkůdá zo zmhxných strán.
3. Zmluva je spísanáv dvoch rovnopisoch' z L1orých každá zo zrnluvných strán obd.ží
.iedno\,fhotovenie.
Zmluvné strany svojim podpisom potwdzujú žeustanoveniamzmluly porozuneli a na
znak súhlasuju podpisujú.
dňom
Táto zmluva nadobúdaplalnosťdňom podpísaniazmluvnýti stranaIíia účinnosť
nasledujúcimpo dni zvereineniana webovom sídleG}'ÍnnáziaAntona PrídavkaSabinov:
1.

ó. Zmluvabolazverej
n"naar'u..../.ť:.!...!-?1é
V Sabinove,17.4.2013

Dt{
Agentúra

Gvmnázium
Antó na P řídavka
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Komens]"ého 40
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prenajímate
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