Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spojenej školy Tvrdošín
č. 03/2021/F
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v znení neskorších dodatkov.
medzi zmluvnými stranami
Spojená škola
sídlo: Medvedzie 133/1, Tvrdošín 027 44
zastúpený: Ing. Ľudmila Uhlíková, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
č. účtu: SK33 8180 0000 0070 0048 2697 a SK48 8180 0000 0070 0048 2718
IČO: 00161519, DIČ: 2020571542
Zriaďovateľ a vlastník majetku:
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Prenajímateľ:

a
Nájomca:

uzatvárajú

Zdenko Fenik
sídlo: Vladina 749/100, 027 44 Tvrdošín
zastúpený: Zdenko Fenik
IČO: 30531055
Zmluvu o nájme nebytových priestorov
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je vlastníkom nehnuteľnosti , stavba č. 237 na pozemku parc.
KN–C č. 541/243, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásna Hôrka, zapísaná na liste vlastníctva č. 1569,
ktorý je vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Tvrdošín.
2. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku a podľa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK je oprávnený ho (alebo jeho časť) so súhlasom zriaďovateľa (vlastníka) prenechať
do nájmu.
Článok II.
Predmet nájmu
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe uvedenom v článku I
odsek 1 tejto zmluvy o výmere 55,00 m2 .
Článok III.
Účel nájmu
Nájomca je oprávnený predmet nájmu využívať len za účelom – dielne (práca s drevom)
Článok IV.
Doba nájmu
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 01.01.2021 do 31.01.2021
Článok V.
Platobné podmienky – nájom a služby
Nájomca sa zaväzuje uhradiť mesačné nájomné nebytových priestorov v sume 110,00 Eur prevodom z banky do
31.01.2021 na horeuvedený účet prenajímateľa.
Odber plynu a elektrickej energie za dané obdobie nájomca uhradí podľa vyúčtovacej faktúry prenajímateľa, kde
bude započítaný aj odber vody paušálnou čiastkou 5,00 Eur.
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Článok VI.
Prevzatie o odovzdanie nájmu
Prenajímateľ je povinný k 31.01.2021 odovzdať nebytové priestory nájomcovi v pôvodnom stave v akom ho
prevzal od prenajímateľa.
Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Nájiomca sa zaväzuje:
zabezpečovať v plnom rozsahu na svoje náklady dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní predmetu nájmu, najmä vyplývajúce zo zákona
č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, neskorších predpisov a na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a nadväznosti
vykonávacích predpisov,
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a právnu účinnosť nasledujúci
deň po dni jej zverejnenia na web stránke.
Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení nájomca, prenajímateľ
a Žilinský samosprávny kraj.
Účastníci zmluvných strán si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne
podpísali.

V Tvrdošíne, dňa 01.01.2021

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:
.....................................
Zdenko Fenik, v.r.

....................................
Ing. Ľudmila Uhlíková, v.r.
riaditeľka
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