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ZMLUVA
o nájme nebytových priestorov (výdajňa stravy)

Prenajímateľ: Základná škola Sv. Dominika Savia
M.M.Hodžu 1732/9,96001 Zvolen
zastúpená: Mgr. Juraj Kubiš, riaditeľ
IČO: 17060265

( ďalej len "prenajímatel"')

Nájomca: Základná škola
M.Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
zastúpená: Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ
IČO: 37888421
DIČ:2021668572

( ďalej len "nájomca")

Zmluvné strany uaztvárajú v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o nájme nebytových priestorov:

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je po vzájomnej dohode

nájom

časti nebytových priestorov v budove Základnej školy Sv. Dominika Savia na
ulici M.M. Hodžu 1732/9, vo Zvolene miestnosť pri školskej jedálni na prízemí
(výdajňa stravy) pre Školskú jedáleň pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3 vo
Zvolene

II.
Účel nájmu

• Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi na užívanie nebytové priestory
špecifikované v článku l. tejto zmluvy za účelom zabezpečenia stravy (výdaj
obedov) pre žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov prenajímateľa a to
v dňoch pondelok až v piatok v čase od 10,40 hod. do 14,30 hod.



III.
Doba nájmu

• Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
• Nájom môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

• Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom
prenajímaných priestorov a že priestory od prenajímateľa preberá.

• Nájomca zodpovedá za kompletné zariadenie prenajatých priestorov, zabezpečuje
opravu svojich elektrospotrebičov.

• Nájomca zodpovedá za čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch, ale aj za
umývanie stolov v školskej jedálni počas vydávania obedov.

• Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu
prenaj ímateľ a.

• Nájomca sa zaväzuje, v prípade ukončenia nájmu vrátiť prenajímateľovi nebytové
priestory v riadnom stave, v akom ich prevzal na užívanie.

• Nájomca je povinný dodržiavať predpisy OBP, hygienické, požiarne a iné
predpisy súvisiace s prevádzkou predmetu nájmu.

V.
Záverečné ustanovenia

• Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byt' vyhotovené len
písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

• Zmluvné stravy sa dohodli, že zmluva je platná dňom podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

• Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú svojím podpisom.
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Nájomca, dávam týmto výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených
v tejto zmluve a na účely tejto zmluvy, za podmienok ustanovených v zákone Č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že tento
súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby trvania tejto zmluvy a že ho
počas doby trvania tejto zmluvy nevezmem späť. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím
vlastnoručným podpisom.
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