
Zmluva  č. 6/2013 
 
 

o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, 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 

  

 medzi zmluvnými stranami: 

 Prenajímateľ:                               Stredná odborná škola dopravná 

 Sídlo:                                          Zelená č.2, 036 08 Martin - Priekopa 

 Štat. orgán:                               PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka 

 IČO:                                           17055211 

 Bankové spojenie:                      Dexia banka Slovensko, a.s. Martin 

 Číslo účtu:                                 3006525100/5600 

 Zriaďovateľ a vlastník majetku:     Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,  

(ďalej len prenajímateľ)  011 09 Žilina         

  

a 

  

Nájomca:     Centrum volného času Domino  

Zastúpený:     PaedDr. Sidóniou Štepánkovou  CSc,  riaditeľkou  

Sídlo:       Ul. M.R. Štefánika 1, 038 61  Vrútky 

IČO:     42214823 

DIČ:     2023154078 

Bankové spojenie:                      VÚB a.s. – pobočka Vrútky 

Číslo účtu:                                 2040897251/0200 

 

 

 

 

 

Článok 1 

Predmetom zmluvy je prenájom priestorov pre činnosť záujmových útvarov CVČ Domino ul. M. R 

Štefánika 1  038 61 Vrútky a to: telocvične + šatne a kúpeľne, posilňovne a učební podľa potrieb 

uvedených v rozpise krúžkovej činnosti. 

Uvedené priestory sa nachádzajú v objekte SOŠD Martin - Priekopa na Zelenej ulici 2 na parcele 

1190/4, kde je správcom objektu SOŠD Martin - Priekopa. 

 

Článok 2 

Nájomná zmluva je uzatvorená podľa Zákona č. 116/90 Z.z. o nájme nebytových priestorov a uzatvára 

sa na dobu od 07.01.2013 do 30.06.2013. Priestory budú k dispozícii v dňoch podľa Rozvrhu záujmovej 

činnosti CVČ Domino šk. roka 2012/2013, t.j. v odpoludňajších hodinách. Zoznam žiakov pracujúcich 

v jednotlivých záujmových útvaroch bude umiestnený na vrátnici. 

 

Článok 3 

Výška nájomného sa stanovuje v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. vo výške 450 Eur so splatnosťou do 

15.06.2013.   

 

 



Článok 4 

Prenajímateľ je povinný odovzdať priestor nájomcovi v stave spôsobilom k zmluvnému užívaniu.Za 

prípadné úrazy spôsobené technickými nedostatkami prenajatých priestorov zodpovedá prenajímateľ. 

 

Článok 5 

Za bezpečnosť práce pri realizácii aktivít, ako aj za prípadné úrazy vzniknuté v súvislosti so záujmovou 

činnosťou žiakov nesie zodpovednosť nájomca. 

 

Článok 6 

Nájomca je oprávnený všetky prenajaté priestory využívať v zmluvnom období k záujmovej činnosti 

podľa zamerania jednotlivých záujmových útvarov uvedených v Rozvrhu záujmovej činnosti CVČ 

Domino šk. roka 2012/2013. V prípade poškodenia prenajatých priestorov sa nájomca zaväzuje nahradiť 

spôsobenú škodu, ak ju sám na svoje náklady neuvedie do pôvodného stavu. 

 

Článok 7 

Zmluvu je možné vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou u obidvoch zmluvných strán. 

 

Článok 8 

Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom prenajímateľ ju dostane 4x a nájomca 2x. 

 

Článok 9 

Za prevzatie kľúčov od priestorov zodpovedajú jednotliví vedúci krúžkov. Žiaci pri prechode cez 

vrátnicu preukážu svoju totožnosť 

 

 

 

 

 

Martin – Priekopa  07.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                   ______________________ 

PaedDr. Sidónia Štepánková CSc                PhDr. Jarmila Matejčíková                                        

       riaditeľka CVČ Domino                           riaditeľka SOŠD 

 
 

 


