Zmluva
o prenájme športovej haly SOŠP Dolný Kubín – Kňažia
č. 15/2018
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia
IČO: 00891479, DIČ: 2020424329
Zastúpená: Ing. Adrianou Bellovou, riaditeľkou SOŠP
ako prenajímateľ
a
Jozef Štiga, Bziny, Brezovecká 134/61, 026 01 Dolný Kubín
ako nájomca
uzatvárajú túto zmluvu podľa č. 21, odst. 1, písm. A, odst. 1.1, písm. c) a čl. 22, odst. 3, písm.
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení jeho
dodatkov.

I.
Predmetom zmluvy je prenájom športovej haly (vrátane sociálneho zariadenia) pre futbal.

II.
Športová hala SOŠP, sociálne zariadenie a príslušné objekty sa prenajímajú:
v termíne od 31.10.2018 do 30.04.2019 vždy v stredu v čase od 19.00 do 20.30 hod.

III.
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s účtovaním ceny vo výške 16 € za jednu hodinu prenájmu
športovej haly. Poplatok za športovú halu bude uhradený vychovávateľovi, resp. informátorovi
školy hneď pri odchode nájomcu z prenajatých priestorov.
.
IV.
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutý termín je možné zrušiť len písomnou formou (poštou
alebo mailom), nie však menej ako 3 dni pred dohodnutým termínom, alebo po vzájomnej
dohode, ktorú však musia potvrdiť obidve zmluvné strany – prenajímateľ aj nájomca.

V.
Pri vzniku škody spôsobenej v športovej hale, na sociálnom zariadení a v príslušných objektoch
počas užívania priestorov, bude SOŠP vymáhať od nájomcu skutočne spôsobenú škodu podľa
platných právnych predpisov. SOŠP zároveň neručí za prípadne škody na majetku nájomcu,
pokiaľ by tento ostal v prenajímaných priestoroch aj po odchode nájomcu z prenajatých
priestorov.

VI.
Nájomca sa plne zaväzuje rešpektovať platný poriadok pre športovú halu tak, ako je spracovaný
a schválený riaditeľkou SOŠP.

VII.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť prvým nasledujúcim dňom po je zverejnení na webovom sídle prenajímateľa.
V prípade, že sa počas zmluvného vzťahu vyskytnú problémy, ktoré nie sú upravené touto
zmluvou, budú sa riešiť dodatkami tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení prenajímateľ
a nájomca.

V Dolnom Kubíne, dňa 29.10.2018

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

........................................

........................................

