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Nájom" zmlwva

o prenijme .ebytovýda priestorov Mestskej Iportovej haly v Trnave

L
Zmluvné straDy

Preaajfmateľ: Spriva kultúmydt a iportových ZariadeDf mesta 'ľnuava
917 01 1haava, Hlavilá 17

v zastúpeai Mga-.1IFubým Miroslavom, riaditeľom
zástupea oprivaeat~: Mgr.VaIéria Pri.Deová

ico. 00598135 DIČ: 2121190963
IČ DPH: SK lO2U9M63

a
Nájomca: STARBOUSE a.s.

Bre&aaova1
831 Ol Bratislava
zutépeIli: Jaroslav SMVik, pncbeda predstaveutva

IČO: 35 '98 381 DI(;: 2122094404
It DPH: nie sme platd DPH

n.
Predmet a 6&1_jm1l

l) Prenajímateľ je zmluvou o zvereni majetku do správy poverený správou objektu Mestská
športová hala Trnava, Rybníkova 15. Na základe zmluvy o zverení majetku do správy
a zriaďovacej listiny prenajímateľ prcnechá nájomcovi do prenájmu priestory Mestskej
športovej haly v Trnave, v rozsahu:
[!Jhala
I!J hygienické mriadenia,iatne

2) Okrem nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1) čl. ll. tejto zmluvy poskytne
prcnajimatcľ nájomcovi do prenájmu aj hnuteľný majetok v rozsahu:
koberce,

3) Na základe tejto mlluvy je nájomca oprávnený usporiadať v dňoch 02.05.2012
v čase od 07,00 IL do 03.05.2012 do 04,00 IL v priestoroch objektu Mestská športová hala
Trnava, Rybnfkova 15 podujatie "MOCNÁ TOUR lOU". Nájomca preblasuje, že je
oboznámený s teclmickým stavom predmetu prenájmu lpecifikovaného v bode 1) a 2) tejto
zmluvy a môže slúžiť k dohodnutému účelu nájmu. Predmet prenaijmu uvedený v bodoch II
a 21 bude nájomcovi 7ápisnične odovzdaný 02.05.2012.

DI.
Doba _jm1l a 6Bmlosf aj���� ej mdavy

l) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v dobe trvania podujatia uvedeného v bode
3/ čl. II. tejto zmluvy, v dňoch 02.05.2012 v čase od 07.00 h. do 03.05.2012 do 04.00 h.

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.



rv
Ce•• za preDájom a POdaai.eIlkY úhrady

l) Cena za predmet prenájm~ je určená v súlade s platným cennílcom za služby poskytované
v rámci krátkodobého prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku organizácie Správa
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a rozbodDatia primátora

2) V súlade s bodom 11čl. Ill, tejto 2'inluvy sa zmluvné strany dohodli na výške nájomného
v nasledovnom rozsahu :
a) Nehnuteľný majetok:

li) 1.110,29 eur / podujatia-podI'a rozhoduatia primátora
Cena je určená vrátane spotreby elelctrickejenergie, vykurovania a vody.

b) Hnuteľnýmajetok:pedJ'a rozIIodDutia primátora
ubene Da prekrytie •••497,90 ear

3) cena určená v bode 2) čl. ID. tejto zmluvy je uri!eoábez DPH.·
4) K CC!le 'bUCIe ~ DPH 'l_yale pIatB;ellp!MpiseY. (pri I'lateeeh DPH)

V cene dohodnutej v bodoch 1/ a 41 čl. ID. tejto zmluvy nie sú zahrnuté pop1atkyza
služby spojené s organizovanfm podujatia (bezpečnosť, požiarna ochrana, usporiadateľská
služba, rozmiestňovanie hnuteľného majetku, demontáž, dozor, obsluha osvetlenia
a pod.). Spôsob zabezpečenia služieb je riebý v bode 7 čl. IV. tejto mlluvy.

5) Teng!» 8liatnosti si 1P11uyné strany dohodli najneskôr tri dni pred uskutočnením
"I~ li; V,.iI « .'''''' JIP \i •••• ...., ••• pil' j d Mn ff
SpristaPDeDé priestory V MŠU.

V. Práva a poVÍDDOStlzmhmIýcla strán
Povinnosti PreDajim.teľa:
l) Prenajfmateľ sa na základe tejto zmluvy avizuje poskytnúť nájomcovi priestory

dohodnuté v čl. ll. tejto zmluvy, v termíne a na účel dohodnutý v čl. ll. tejto zmluvy, na
základe úhrady dohodnutého nájomného.

2) PxenaJímateľumoŽlÚnájomcovi vstup do priestorov objektu v čase dohodnutom v čl. ll.
tejto zmluvy, tj. v čase podtgatia, v čase prlpravy podujatia a v čase ukončovacicb prác.

3) Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet prenájmu na základe osobitného preberacieho
protokolu. v ktorom bude uvedený technický stav predmetu prenájmu pred uskutočnením
podujatia.

Povinnosti aájomeu:
4) Nájomca je povinný v termíne určenom prfsIumým VZN mesta Trnava splniť

oznamovecíu povinnosť a predložiť ju nájomcovi pred 2lIČÍatkompodujatia.
5) Nájomca je oprávnený využívať predmet prenájmu výhradne na účel dohodnutý v čl. ll.

tejto zmluvy.
6) Nájomca preberá právnu zodpovednost' za celkové organizablé zabezpečenie podujatia.
7) Nájomca je povinný na vlastné náklady ~ pri organizovani podujatia všetky

služby spojené s jeho uskutočnením (požiarny dozor, bezpečnostná služba,
usporiadateľská služba, obsluha osvetlenia, zvukovej techniky, rozmiestňovanie
hnuteľného nuYetlru ajeho upratovanie, a pod.). Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za
technické zabezpečenie podujatia a taktiež za poriadok počas podujatia.

8) Nájomca je povinný zabezpečiť ochranu palubovky, a to prekrytim. celej plochy.
9) Nájomca je povinný dodržiavať predpisy PO a bezpečnostné predpisy v súlade s platnou

legislatívou.
10) Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prensJfmateľa tak aby nedošlo k jeho

poškodeniu. V čase prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za v§etky škody, ktoré



vznikli na majetku prenajímateľa, vrátane škôd spôsobených Dávštevnfkmi podujatia a je
povinný uhradiť prenajímateľovi wetky náklady spojené so zabe~ odstránenia
vmilmutých škôd, ktoré. boli spfsané pri odovzdanf predmetu prenájmu, a to na základe
faktúry vystavenej prenajfmateľom.

11) Zmluvné strany sa dohodli. že pri spfsaní protokolu Z odowJamja priestoroy níjomca
zloži pre:najfmeteloyi ZáI:!e.mekU yo yt!ke M.- eur. Účelom l.IibemekY je prlpndne
yyroynanie škôd ymilmntých nä gjetku meJJt:iipgteľa počas tryBnia pren4jmu. pri
spísani protokolu z fyzického prevzatia predmetu prenájmu bude zábezPeka vrátená
nájomcovi v plnej výške za ptedpoldadu. že nedO!JO k poškodeniu majetku prenajímateľa
V prípade poškodenia maJetkU prenajimatefa bude zábe2peka vo výške rovnajúcej sa
vzniknutým !kodám. zaddaná, alebo doplatená. Po realizácii úhrady bude zostávsjúca
časť zäbezpek.y nájomcovi VtáteDá. Prevzatie a odovzdanie finanmej zábezpeky bude
vždy realizované na základe prijmového a výdavkového pokladničného dokladu.

l 2) Nájomca je povinný odovzdať predmet preo8:imu bez závad, najneskôr do 3 hod. po
ukončeni podujatia.

13) pri spätnom prevzatí predmetn prenájmu bude spfsaný protokol, v ktorom bude uvedené
technický stav po ukončeni podujatia a budú spfsané v§etky škody, ktoré vmikli
prenajímateľovi v čase prenájmu.

VI. Uvereäa6 astaaovenia
1) Na vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie SÚ upravené touto zmluvou sa použijúprislumé

ustanovenia občianskeho zákonnfka O prenájme.
2) Zmluvu je možné meniť iba pisomnou formou, na základe vzájomnej dohody. pričom

návrh na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán.
3) Zmluva je spisaná v štyroch rovnopisoch, z ldorých každá zo zmluvných strán obdrži dve

vyhotovenia
4) Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že ustanoveniam zmluvy porozmneli a na

znak súhlasu ju podpisujú-
5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom .sídle Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta T~va. 1':.. .r, '1 ft

6) Zmluva bola zverejnená dňa '?t?...~ ~(.!:-:::.•,..

V Trnave, 27.()42012

Správa kul. 1'11 IIrort lsria"k
mesta hnl'!'ViIli

Hla.....-.-.---'-=----_
11700

Prenajfmateľ

1


