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ZMLUVA o xÁ;.r,tp č.llz02l

čl. t

Zmluvnó sil,itny
Prenaj írrlatel':

stredná odborná škola technickir
sídlo:
Partizánska 1. 07I92 Michalovce
zastúrpený:

IČo:

Ing, Jaroslav Kapitan, riaditef školy

42096651
Bankové spojenie: Štátna pokllrtlrlica
CíS1o účtu/kód:
SK03 8180 ()()00 0070 0030 3011
Registrácia:
Zriad'ovacia ]istina KSK č. 17l2l2008-RU 17l2765I
+ Dodatok č,. l č. j.:17l2l2008-RLr 17B6292

2.

Ná.ionrca:

sídlo:

Archer1, Telrrrl 2008
J. A. Korne;ls]iého 1333l30, Miclralovce

zastťlpeIrý:

PharrnDr. \llircel Jusko PhD.

e-mail:

537953 85
marcel j rrsli(}

IČo:

Cl.

(

t

gmail.com

I

Predmet lr;i.imu
KoŠický samosprávny kra.i .ie výlučným vlastrlílitiIrr nehnutel'nosti. a to školy so súpisným
číslonl531 nachádzajťrcej sa na Kapušianske.j triici č. 6 v Michalovciach tra parcele registra C
KN parc. č. 413 zastal,atlé plochy a rláili llt,ia" katastrálne ťtze1-llie Vrbovec, obec
MICHALOVCE, okres Michalovce. evidovatli-,j i )liresným úradotlr N4ichalovce, katastrálny
odbol na LV č.2029 (d'alej letr ..nehnutel'nost'").
2. Podl'a zákona č. 4461200I Z. z. o rnajetktr i r:lšíchúzemných cclkov r,, znení neskorších
predpisov zverll vlastrrík nehtrutel'nost' do sllrlivy správcovi: Strctlná odborná škola
technickáo Partizánsk:r 1, 071 0l Michalovct,, J,torý je oprávnený korrat' v mene vlastníka
pri nakladaní s ňou.
J. Prenajírrrateť sa zavázr-rje prerreclrat' nájomcor i tltl nájmu telocvičňLr nachádzajúcu sa v
nehnlrtel'rrosti špecifikovane.| v bode l. tohto čliirllitr zmluvy (d'alej len ..predmet nájmu") za
účelorrrrrácviku lukostrel'by. za odplatu v dolrtltirrrrtú dobu a nájorlrca sazavázuje predmet
nájmu riadne uživaí'a ulrrádzat' odplatu, a tcl r šetko za podmienoli dohodnutých v tejto
zmluve.
4. Nájorr'ca prehlasuje. že je oboznámený so sťlčrrsrrýtlrstavom prednrctLr nájmu, a že predmet
nájmu l,takom stave preberá.
1.

čl. tt
Účel n:ijmu
Nájomca je oprávnený uživat'predrr.et ná.jrrrr-r za účelorrrnácviku lukostrel'by vo
vyhradenom priestore telocvične na Kapušianskej ulici,

čt. ttt

Nájomnéo úhrada za služby spojené s nájmom a spósob platenia

1. Výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán vzmysle zákona NR SR č.
1811996 Z. z. o cenách y znení neskorších predpisov a Všeobecného závázného
nariadenia MsZ ě. 10l o určenísadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových
priestorov. pozemkov a hnutel'ného nrajetku vo vlastníctve mesta Michalovce takto:

2. úhrada ceny za plnenie ,-',,]Í'J"' 1"**"U"' na

3.

4.
5.

základ,e faktúry vystavenej
prenajímate1'om fonnor-r bezhotovostnélrtl platobného styku, prípadne v hotovosti do
pokladne školy.
Faktúru vystaví prenajímatel'vždy klt koncu mesiaca na základe skutočnéhopočtu
prenajatých hodín. Splatnost'ťaktťrry je 14 dní.
V prípade. že nájomca neuhradí nájorrrné v lelrote splatnosti, zaplatí prenajímatefovi od
prvého dňa omeškania úrok z onreškania vo výške určenej v súlade s nariadením vlády
č. 87ll995 Z. z..
Prenajímatel' je oprávnený zvýšit' nájornrré íaz ročne o mieru inflácie zverejnenú
Statistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však do výšky
1 0% dohodnutého náj omného za predchádzaj úce obdobie,
Prenajímatel' je počas trvania nájmu oprávnený zvýšit' nájomné, ak dójde k zvýšeniu
obvyklého nájomného za aké sa v tonr čase a na tom mieste prenecháva do nájmu
Porovnatel'ný predmet nájmu. Prenajírrrateť je povinný písomne oznámit' zvýšenie
nájomnélro . Zvýšenénájomné sa považuje za zn,iuvnými stranami dohodnuté, ak nájomca
vlehote 10 dní odo dňa doručenia písonlrréliooznámenia ozvýšenínájomného písomne
neuplatní voči prenajímatel'ovi právo odstúpit'od znlttvy,podl'a č1. V bod 1 c).

Cl. IV
Dob:r nájmu
,Táto zmluva sauzatvára s platnost'ou od 1 .10.2021 do 31.3.2022.
2. Plnenie účelunájmu sa uskutoční 1 - krát v týždni a to v utorok od 18.00 do 19.30 hod.
prípadnú zmenu termínu je možnéteieíbnicky dojednat's ekonomkou školy.
1.

čt. v

Skončenie nájmu

1.
a)
b)
c)
d)

Nájom zaniká:
písomnou dohodou zmluvných striin"
písomnou výpoveďou jednej zo ztnlu,n,nýclr strán aj bez uvedenia dóvodu,
písomným odstúpením nájomcLr od ztlllur-y podl'a čl. III bod 5 tejto zmluvy,
písomným odstťrpením prenajínratel'a bez preclchádza.|ťrceho písomnéhovyrozumenia
nájomcrr abez akýchkol'vek závázkol,l,oči nájomcovi v prípade, ak nájomca:
da) v rozpore s touto zmluvou dá predrlet nájmu do užívaniatretej osobe alebo

e)
2.
J.

db) užívapredmet nájmu na iný ako dohodnutý účelalebo
dc) neuhradil nájom v dobe splatnosti alebo ho neuhradil v plnej výške a ani sa
s prenajímatel'om nedohodo1 irrak alebo
dd) závažným spósobom poruštrie podmienky clohodnuté v teito zmluve,
zánikom predmetu náj mu,
Výpovedná lehota je jeden mesiac a zi.l,čínaplynťrt' prvým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúcelro po mesiaci, v ktoronr bola l,ý,poved'doručená druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy je účinnécltioIll.ielro dorttčerria druhej zmluvnej strane.

čt. vt
Ďakie ustanovenia

1.

Nájomca je oprávnený a povinný užívat'predmet nájmu riadne, s náležitou odbornou
starostlivost'ou v rozsahu a za poclmierrok dohodnutých v tejto zmluve a podťa
všeobecne záv ázný ch právnych predpisov.
2. Nájomca sa zavázuje dbat' na ochratru prenajatých i spoločných priestorov pred
zniČením,poškodeníma nadmernýn opotrebením a zrrečistením.Nájomca zodpovedá
za bezpeČnúprevádzku v priestoroclr predmetu nájmu a zavázuje sa dodržiavat'
bezpečnostné a požiarrie predpis5,. Ná.iollrca.je povinrrý zabezpečit' všetky povinnosti
vyplývajúcich zo zákona č. 12412006 Z,. z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskoršíchpredpisov ako a.i iný,ch príslušnýclrprávnych predpisov súvisiacich
s užívanímpredmetu nájrnu. Nájorllcir zodpovedá za škody vzniknuté v alebo na
predmete nájmu, ako i za škody vznikrltrté v sťrvislosti s užívanímpredmetu nájmu.
3. Pri vykonávaní činnostíspo.ienýclr s ťrčelomrrájmu vystupuje nájomca ako
samostatný právny subjekt voči tretírl osobám a zodpovedá za dodržanie všetkých
právnych predpisov súvisiacich s jelro vlastnou činnost'ou.
4, Nájomca je povinný bez zbyočnéhoodkladu oznámit'prenajímatefovi potrebu
nevyhriutných opráv, ako aj každéolrrozenie. poškodenie alebo zničenie predmetu
nájmu, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
5. Nájomca je povinný sprístupnit' preclnret nájmu zamestnancom prenajímateíaza
účelomvykonania rrevyhnutnýclr opráv.
6. Nájornca je povinný zabezpečíí'nasvo.je náklady bežnéopravy súvisiace s užívaním
predmetu nájmu. ako aj bežrrúťrdržbrrpredmetu náimr-r teda zabezpečit' úkony spojené
s udržiavanímpredmetu nájnrr-r rlrirlatle opráv. ktorých potreba vznikla v dósledku
nadmerného opotrebenia predtlretLt lrájtrru spósoberrého nájomcom alebo tretími
osobami, ktoré pre ná.iomcu vykorlávajú akékol'vek práce a činnosti,
resp.zamestnancami nájomcu. PorLtšc,trie tolrto článku sa považuje za závažné
poruŠeniepodmienok tejto zrnltrvy v sťrlade s ustanovením čl. V bod 1 písm. dd)
zmluvy.
7. Nájomca nesmie na prednrete rrájr-rrtr vvkonávat' stavebné úpravy ani iné podstatné
zmeny bez predchádzajúceho písornnélro sťrhlasu vlastníka, tzn. Košického
samosprávneho kraja.
8. Nájomca zodpovedá prenajímatel'ovi za škodu spósobenú prevádzkovou činnosťou,
ako aj za škodu, ktorá vznikne jelro zavinením alebo zavinením jeho zamestnancov, či
tretích osób, ktoré pre nájomcu vykonávajťr akékol'vek práce a činnosti. Nájomca je
povinný vzniknutú škodu odstránit' bez zbytočnélroodkladu na svoje náklady. V
prípade, ak nájomca vzrriknutťr škodtr rreodstráni. urobí tak prenajímatel' a nájomca je
povinný uhradit'mtr náklady spo.jené s oclstrátlenírtl vzniknutej škody.
9. Prenajínatel' nezodpovedá za škod1, r zrlikntrté na rla.jetku vnesenom nájomcom do

predmetu nájmu a nezodpovedá zajeho zabezpečenie proti poškodeniu,Wádeži

a inému znehodnoteniu.
l0. V prípade skončenia nájmu je nájonrca povirrný ku driu skončenia nájmu predmet
nájmu vypratat'a uviest'do póvodrrého stavu. a to s prihliadnutím na obvyklú mieru
opotrebenia

čl. vtt

Doručovirnie
Zmluvné strany sa dohodli. že písot-tlnosti obsahtriťrce právne významné skutočnosti podfa
tejto zmluvy si budú doručovat' poštoLt. fbrnlou doporučenej zásielky alebo osobne.
PÍsomnost'ou obsahujúcou právne význatritré skutočnosti sa na účelytejto zmluvy,
rozumie najmá výpoveď a odstťrpenie od ztnluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich
vzájomná korešpondencia sa bude zasielat' na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
pokiať zo zmluvy nevyplýva inak. Až clo okarnihu doručenia písomnéhooznámenia
o Zmene kontaktnej adresy sa považtrje za adresu určenit na doručovanie adresa uvedená
v záhlavi zmluvy.
2. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenúdňom jej
doručenia na adresu podl'a predchádza.iťrceho bodtr tol-rto článku zmluvy. Za deň doručenia
zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zrtlluvná strana ktorá je adresátom, odoprie
doruČovarrúzásielku prevziat'. alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky spáť
odosielatel"ovi, i ked' sa adresát o obsahtr zásielk,v nedozvedel. Listina adresovaná
zmluvnej strane, ktorá je doručovarrá tlsobne. sa považuje za doručenútejto strane
okamihom, ked' túto prevezme alebo odrlliettle prevziat',
1.

čt. vltt

závercčné ustanovenia
1.

2.

4.
5.

Zmluva nadobúda platnost' dňonr jej podpísatria znrluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledrrjúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímatel'a.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoclr. z toho po jednom rovnopise pre
prenajímatel'a, KSK a pre nájonrcu.
Zmluvu je možnémenit'alebo clopíriat'len rra základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatkr-r k ztllIttl,e. podpísarrého zmluvnými stranami.
Právne vzt'ahy zmluvnýclr strán. ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
predovšetkým príslrršnýmiustanor,,en i atll i Obč ianskelro zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú a podpisorrt t-lzl zttllttve potvrdzujú, že zm|uva nebola
uzatvorená v tiesni, zanápadne 191,ýhoc,lrrí,ch podrnienok, že jej jednotlivým
ustanoveniam porozumeli, tieto sťt prc-.javorn ich skutočnej, vážnej a slobodnej vóle a
zavázujú sa ich dobrovol'ne plnit'.

V Michalovciach, dňa
Za prenajímatel'a:

Podpis:
Ing. Jaroslav Kapitan

riaditel'školy

Za nájomcu:

Podpis:
PharmDr.

