
Zmluva o nálme nebytových priestorov
uzatvorená podl'a č.116 /t9g} Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami :

Prenajímatel': Základná umelecká škola Holíč , Bernolákova ul. č. 3, 9oB 51 Holíč

Štatutár - Peter Kovárik, riaditel'školy

Nájomca: TanečnýkluboRIoNvpoverenípánaRudolfaJelínka,Hodonín

l.
Predmet nájmu , l l r.Ý! , ),_l^:,^^ zt t_
priestory učebne tanečného odboru Základnej umeleckej Školy v HolíČi ( d'alej len ZUS ) na

Kollárovej ul. č. 21, 90851 Holíč,

na výučbu tanečného kurzu spoločenských tancov
dňocň od 14. novembra 2O2! do 19, decembra 2O2t

ll.
účet náimu
Nájomci je oprávnený užívať predmet náimu
a t-o t<ažOú nedel'u v čase od 19.00 - 20,00 v
do

lll.
Výška nájomného
1)za užívanie priestorov podl,a bodu l, a ll. tejto zmluvy zaplatí nájomca prenajímatelbvi nájomné

v dohodnutej výške 160 eur za celý čas nájmu,

'ř;]";;óm'sú 
zarátané i poplatky za energie ( voda, kúrenie, el. energia),

lV.
Splatnosť nájomného a spósob jeho platenia
1)Dohodnuté nájomné záiái1l9á. nj]alzaplatí nájomca najneskór dňa 18, novembra 2021

prevodným príkázom na číslo účtu 1635343853/0200

Doba nájmu.
Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú od 14, novembra2o27 do 19, decembra

2027.

Vl.
Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1)prenajímatet,ie povinňý- 

".n"z"iť 
nájom,covi užívať priestor za podmienok dohodnutých touto

i,iru"".] u iáu"rpbelt mLi prný a nerušenývýkon práv spojených s nájmom, 
.

2)Nájomca zoopovedá .á Órnáni" úloh na ús'et<u požiarnej ochrany, vyplývajúcich z ustanovenia

zákona č.374/2oO1Z. z. oochrane pr"d ňri;;Á,,-rá Joáržovanie čiŠtotv Priestorov, za komPletné

uzatvorenie priestorŇ vždy po každ'om vyučovaní ( okná, dvere, alarm ), _ _

3)Nájomca nemóže )".'á"řaáň"anuiv účei užívania'priestorov bez predchádzajúceho PÍsomného

súhlasu prenajímatel'a.
4)Nájomca sa bude ,iloiť aonoonutým časom vyučovania s.prenajímate1,om a nebude obmedzovať

vyučovanie tanečnén|i;bilŽijŠ. Ňap",.'.á je povinný riešť.zmenu vyučovania s pedagógmi,

kíorí v priestoroch vyučujú v rámci ZUš telefonicky alebo osobne,



Vll.
Ukončenie nájmu
1)Nájom nebytových priestorov podl'a tejto zmluvy zaniká:
a) dohodou zmluvných strán kedykolÝek
b) výpovedbu ktoréhokolÝek účastníka zmluvy i bez uvedenia výpovedného dóvodu
v 3- mesaČnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
2)V prípade ukonČenia nájmu je nájomca povinný priestory odovzdať prenajímatelbvi bez závad a
poškodenia nad rozsah bežného opotrebenia.

Vlll.
záverečné ustanovenia
1)Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona Č. 116/1990 Zb. v platnom znení a ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Z)Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán
písomnými dodatkami k tejto zmluve.
3)Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre nájomcu a prenajímatel'a.

Holíči
V,................,..,,.,..,,. dňa

10. novembra 2027
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