
Zmluva o nájme škvarového ihriska

ZmluÝné §trany
STEZ - §práva telovýchoyíých zaťiadení
Z8 Eornádom l5, 052 01 Spišská Nová Ves
v zaštúpení l Ján }Iagdoško, riaditel'STEZ
Ico : 35514035
Bankové spojeDie l PRl\,lA baúLa, a.§.
čí§,účtul34783l 0001/5600
(prenajímatel)

cIRIru§ ŠIMEK
Emil Šimek
V Pátém 28ó
190 14 Praha 9
IČ l a7624l}9
(nájomca)

l. Predm€tzmlu}y
Prenajimateť prenajíma nájomcovi do uživania šKlLaíové ihrisko nachádzajúc€ sa v aíeáli futbalového
štadióna v Spišskej Novei vsi,

II. Uč€l a doba nájrnu
1, Nájomca bude škvaíové ihrisko užívat'za úc€lon cirkusového vystúpenia 'CIRKUS ŠIMEK-,
2. Zííiluva o nájme škvarového ibíiska sa uzáviira na dobu určiti VŤ!,aniod265,do26,2014.

IlL Nájomné
1. Nájomné bolo stanovené na zá}lade dohody oboch ínlur.ných strlá,íl vo ťške 300 € s DPH

(slovom: tristo Eur)
2, Nájomnéje splatné 26,5,2014 ktoŤé nájomca uhíadi v hotovosti do pokladne S'fEz,

Tv. Práva a povinno§ti zmlurní,ch §trán
Nájomca je povinaý :

l, v§íejné priestíartstvo ajeho okolie udráavať v poriMku a čistot€,
2, neohrozovať pohyb chodcov ali obmedzovať pl},nulosť cestnej premávk} na prirahlých

pozemných komunikáciách,
3, dodížať okolo oplotenia 6 m prejazd prejazdu áut,
4. záínedziť pošlodzovarriu zelene, ihrisk, urnelého ihíiska a zelených plóch ve.ejných priesřanstiev,
5. po ukončení užívania škvaíového ilriska dať ho do póvodného stairr,

v. skončenie nájmu
l, Prenájom škvaŤového jhriska zaniká ]

a) dohodou
b) uplynuaim dojednanej doby,

vI. Záv€lďné ustanoveni€
l. Zír u\!ré stíany móže meniť obsah tejto zmlu\,y. pripadne prijnnať dod5tky k tejto zrrluve len

písomne po lzájoímej dolrode,
2. Zfirlayné síany preh]asujú, že zí uvu si Fečítáli, súltlasia s jej obsahom a na znak suhlasu.ju

podpisujú,
3 Z,rtluva bola vyhotov€ná v 4 exemplároch, z kto.ých 2 obdrži prenajimatef a 2 nájomca,
4, Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných sřán_
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