
ZMLUVA O NÁJME ŠPORIOVnJ HALY
č. 36/šE

medzi

1. STEZ - správa telovýchovných zariadení
Za Iiornádom l5,052 0l Spišst<.í Nová Ves
v_zastúpení l Ján Magdoško, riaditel'STEZ
ICO | 3551,1035
Bankoyé §pojenie : Prima t anka §loven§ko, a,š.

čís.účtu:34783 l 0o0l/5600

Zmluva ó,
oa /Ša

boIa zverejnená dňa:
f.? ?O/,

a nadobúda účinnost' lira*, 9 : ? :ť/1

pobočka Sp,Nová Ves

(plenuiímatel)

Štýl - Marieta s.r.o.
Gorkého 5,052 0l spišskí Nolá ve§
v za§túpeni : Nlárieta Širáková
lčo : llllo669
Bankové spojenie : tiNI CREDIT BANK, Sp.Nová Ves

čí§.účtu: 6790554004/1 1 l'l

L Predmet zmluvy
Na základe zriaďovac€j listiny, \.ystavenej z.iad'ovat€l'om - Mestom spišská Nová Ves (ďale.j len
,,zriadbvatei') dňa 14,12,1995 ako vlastníkom majetku, má prenajíínateL v správe nehnutel nósť -
špoňovú halu, Nehnutel'nosť je umiestnená na ul Za Homádom 15 v Spišskej Novej Vsi.
V zmysle _lásad hospodáIenia a nakladania s maj€tkom mesta Spišská Nová Vei... je
prenajímatef (ako správca majetl-u ziiad'ovatel'a) oprávnenj, prenechať do nájňu majetok. LŤoll,
má v správe, íetej osobe,
V súlade s r,yššie uvedený.m, prenajimat€f prenecháva nájomcovj do uživania Šponor u halu za
účelom konania kultúmeho podujatia,, KonceIt Petra Nagya'.,
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1,

ry. poi§tenie
l, PrenajimateL sa zav'izuje zabezpečovat' udržavanie podstary

uhrádzat' poistenie, v ktorom sa nachádza píenajaq' p estor,

1- Nájom športovej haly sa uzatvára na d#u iťňlťTrlro, o ro".o","*, ,

m. výška nájomného
, Výška nájomného bola stanovená na zákiade platného Cennika služi€b na prenrijom športovej haly

na kultúme podujatia 85.- €/hod. Nálornca je povinný uhradiť áiohu 255,-€ do pokladne SŤEZ-;
do 10,11,2014 do 10,00 hod, Vyúčtovacia faktú.a bude vyhotovená po ukončení konceňu podl.a
skutočne pr€najatých hodin úh.ada fat(-tury musi byť prevedenii v hotovo§ti dňa 11,11,20]4
/utorok/

objektu ako jeho správca a tiež
a to v lozsahu poistnej zmluvY

uzatvorenej prenajimateI'om,
2, Poistenie nad uvedený rozsah zabezpeči niájomca na vlastné nrti<ladv

v. Pťáva a povinno§ti zmluvných §lřán
Nájomca je povinný podat' žiadost' o lykonanie verejného podujatia na Okresné aditefstvo
hasičského a záckanného zboru v Spišskej Novej Vsi,
Nálomca je povinrrý písomne 

_ 
oznámit' Me§tskému úIadu v spiš§kej Novej Vsi ámer

zolganizovať Lultúme podujatie v Športovej hale.
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7.

8,

9

4.
5,

10,

1l.

Nájomca je povinný uíobiť opatlenia, aby nedošlo k narušeniu v€Iojnéhc po.iadku. obJozeniu
t}ezpečnosti, života a zdravia účastnikov podu3atia, zabezpečiť usporiadatel'skú službu,
zdravotnícku službu, protitrtožiamu službu a policiu.
Nájomcaje povinný zabezpečiť dodJžiavanie obmedzenia predár.ať a požívať alkoholické nápoje
Nájomcaje povinnÝ dodržať kapacitu Športovej ha]y, t.j. 786 miest.
Nájomcaje povimý dodržiava1' bezpečnostné, zdlavotnícke, hygienické, požiame, technické a iné
práwe predpisy a umožnit' výkon dozoru na to oplávnených orgánov,
Nájomca je povinný bez zb_vtočného odkladu oznárniť pot€bu opráv, ktoré má prenajimatef
urobiť a umožnit' vykonanie týchto a iných neqhnutnÝch opnív, inak nájomca zodpoved]i za
škodu, klorá nesplnenim povinnosti vznikla
Nájonca je povinný do 30 minút od \yIozumenia prenajimatel'om o vzniku havárie
v objekte umožniť prenajimatelbvi prístup k dóležiqlm Zanadeniam objektu (k rozvodom plynu,
elelrtrine a pod,).
Nájomca zodpovedri v plnom rozsahu za protipožiamu ochranu prenajatého priestoru a zaviizuje
sa pred začatim prevádzky rykonať všetky potrebné opatlenia na zabránenie vzniku požiaru
resp. inej havá.ie,
Nájorncaje povimý zabezpečit' ochrannú óliu ,/taraflex. koberec/ na zakrytie palr.ibovk1,
Nájomca zodpovedá za zabezpečenie ochrany pred požiarmi. za plnenie úloh ochranv pred
požiarmi, za dodržiavanie príslušnÝch prÁnych predpisov o ochrane pred požiarmi v prenajaNch
pdestoíoch v zmysle ustanoveni § 4 pi§m. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, n, o p q, § 5 písrn, a. b, c, d, e.

l h, i, j, § 6 ods, 2, § 7, § 9 ods. 2, ákona NR SR č,31,1/200i Z.z. y zneni neskorších predptsov
o ockane pred požiarmi a v}''hl. MV SR č, l21l2}0?. Z.z. vzneni neskoršich predpisol o
požiamej prevencii,
5) Nájomca zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrirny zdťavia pri práci, za dodržiavanie
prislušných právnych predpisov a ostatných pledpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, hygienických predpisov v prenajatých priestořoch v zmysle ustanoveni § 5, ó,7. 8. 9
ákona NR SR č. 12412006 Z_z_ ý zneni neskoršich predpisov o bezpečnosti zdravia pri práci
a o zmene a doplnení nieIdoqich zákonov a ákona NR SR č, 355/2007 Z,z. y znelí neskoršich
predpisov o ochrane, podpore a roz,,oji verejného zdravia a o znene a doplnení niekor,".ch

13. Prenajimatel'je polinný odovzdať Športovú halu nájomcovi v stave spósobilom na dohovoíené
užívanie a zabezpečovať riadne plnenie služieb, koryich poskYovanie je spojené s uživanim
uvedenýoh pliestorov,

,.2,

1,

vI. záverečné u§tanovetrie
Zmluvné strany móže meniť obsah tejto zmlu\.]", pripadne prijímať dodatlr]
pisomne po vzájomnej dohode,
Zmluvné strany- prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a
podpisuiú.

k tejto zrnluve len

na zťrak súhla§u ju

3, Zmluva bola vy-hotovená v .l exemplároch, z ktolých dva obdrži prenajímatel' a dva nájomca,

V Spišskej Novej Vsi. dňa: 05,09,201,1

nájomca

Štýl - Marieta e.r.o.
ť ýkc6 5
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