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Nájomná zmluva

uzovretá podl'a ustanovení zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytov,vch priestorov v znení

neskor.~íchpredpisov oko aj ustanovení § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Prenajímatel':

a

Nájomca:

názov: Gymnázium Leonarda St6ckela
ICO : 160911
sídlo: Jiráskova 12,08570 Bardejov
v mene ktorého koná: RNDr. Marcel Tribus, riaditel' školy
tel. císlo: 054/472 2781
fax. císlo: 054/472 2781
adresaelektronickej pošty: stockel@gymlsbj.sk

(dalej len ,.prenajímatel' "j

Štátny pedagogický ústav

so sídlom: Pluhová 8, 830 00 Bratislava, P.O.BOX 26

ICO: 30 807 506

v menektorého koná: doc. PaedDr.Viliam Kratochvíl, PhD., riaditel'

tel: c.: 00421249276111

fax: c.: 00421249276195

(dalej len "nájomca")

Clánok 1

Predmet a úcel nájmu

Prenajímatelje vlastníkomnasledovnejnehnutelnosti- nebytovýchpriestorovvedenejna LV

10820 ako "Gymnázium Leonarda StOckela" - budova pre školstvo, na vzdelávanie

a výskum" pre Okres: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov a nachádzajúcej

sa na Jiráskova súpisné císlo 181, orientacné císlo 12, postavenej na parcele 1153/3 urcenej

podl'a druhu pozemku ako zastavané plochy a nádvoria. Prenajímatel je v zmysle zmluvy

1.\ .

o prevode správy k nehnutel'nému majetku C. Z2061/2003 oprávnený i k právnym Úkonom

týkajúcich sa prenájmu spravovanej budovy a jej priestorov tretím osobám za odplatu

prostredníctvom štatutárneho orgánu školy - riaditelom.

Predmetom nájmu podla tejto zmluvy sÚnasledovné ucebne nachádzajúce sa v Budove, a to:

1.2.1. ucebna C. O14 v suteréne s celkovou výmerou 60 m2,

1.2.
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1.2.6.

ucebna c. 124 na prízemí s celkovou výmerou 60 012

ucebfía c. 20 I na 1. podlaží s celkovou výmerou 60 012

ucebt'ía c. 206 na 1. podlaží s celkovou výmerou 40 012

uceblla c. 304 na 2. podlaží s celkovou výmerou 60 012

ucebt'ía c. 307 na 2. podlaží s celkovou výmerou 60 012

1.2.2.

1.2.3 .

1.2.4.

1.2.5.

spolu so spolocnými priestormi, ktoré vytvárajú prístup k predmetnej ucební a sociálnymi

zariadeniami a doplnkovým vybavením Budovy (d'alej len "predmet nájmu").

1.3. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu predmet nájmu a tento ho do nájmu prijíma.

Nájomca prevezme predmet nájmu v stave zodpovedajúcom podmienkam stanovených touto

zmluvou. Prenajímatel' prehlasuje, že vel'kost prenajatého priestoru ajeho vybavenie je

vyhovujúce na výucbu cca 15 frekventantov.

1.4. Predmet nájmu uvedený v Clánku 1 bod 1.2. bude nájomcom využívaný výhradne na úcel

súvisiaci s výucbou frekventantov, ktorá prebieha v súlade s projektmi s názvom ,,vzdelávanie

ucitel'ov základn.vch ,~kól v oblasti cudzich jazykov v súvislosti s KoncepGÍou vyucovania

cudzÍch jazykov na základných a stredných školách", ktoré bolí schválené Ministerstvom

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci operacného programu

vzdelávanie - Konvergencia: NUTS III, Opatrenie 1.1 Premena tradicnej školy na modernú

celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Regionálny rozvoj:

NUTS III, Opatrenie 4.1: Premena tradicnej školy na modernú pre PSK.

Clánok 2

Doba nájmu a prevzatie predmetu nájmu

2.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od \.9. 2012 do 3\.12. 2012, pocas ktorého musí

zabezpecit prenajímatel' nájomcovi nerušené užívanie vyššie popísaných priestorov na úcel

2.2.

a za podmienok podl'a tejto zmluvy dohodnutých.

Nájomca bude využívat prenajatý priestor pocas v bode 2.1 uvedenej doby nájmu 2 krát po 4

hodiny prevažne pocas bežného pracovného týždna vo vopred s prenajímatel'om dohodnutých

termínoch s prisposobením sa vyucovaciemu procesu na škole, tak aby tento nebol narušený,

2.3.

teda po 14.00 hod.

Prenajímatel' súhlasÍ s tým, aby užívanie prenajatého priestoru bolo umožnené vo

výnimocných prípadoch aj pocas víkendov v soboty a nedele v dopoludnajších ako
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i odpoludilajších hodinách, vždy však vo vopred dohodnutých termínoch. Konkrétne dátumy

jednotlivých vyucovacích aktivít a koniec semestra oznámi nájomca prenajímatelovi písomne

- elektronicky, faxom alebo poštou.

Clánok 3

Výška nájomného, splatnost' a sposob platenia

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 6 EUR (slovom šest' EUR) za hodinu za

jednu ucebnu z predmetu nájmu. Nájomné je splatné do lOdní odo dna dorucenia faktúry do

sídla nájomcu, a to až po ukoncení semestra, teda pozadu, a to bankovým prevodom na císlo

úctu prenaj ímatela uvedené vo faktúre.

Výška nájmu zahfna všetky služby a energie spojené s užívaním predmetu nájmu.

Clánok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomcaje povinný užívat' prenajatý priestor len na dohodnutý úcel nájmu.

Nájomcaje povinný platil' nájomné riadne a vcas.

Nájomca je povinný nahradit' na vlastné náklady bez obmedzenia náklady spojené s opravou

alebo rekonštrukciou predmetu nájmu, ktoré boli nevyhnutné pre neprimerané užívanie, resp.

poškodenie priestorov nájomcom, alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržiavajú

v nebytových priestoroch.

Nájomca je povinný bez zbytocného odkladu oznámil' prenajímatelovi potrebu opráv, ktoré

má tento vykonal' a umožnil' ich vykonanie. Taktiež je povinný bez zbytocného odkladu

oznámil' prenaj ímatelovi akúkol'vek škodu, ktorá vznikne na nebytových priestoroch

a v prípade hrozby vzniku tejto škody zabránil'.

4.5. Nájomca nie je oprávnený vykonat' akékolvek stavebné úpravy prenajatých priestorov bez

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatela.

Nájomca sa zavazuje nahradit' všetky škody na majetku prenajímatela, ktoré vzniknú

dosledkom prevádzky nájomcu alebo inoujeho cinnosl'ou. Nájomca berie na vedomie, že tejto

zodpovednosti sa nemože zbavit', pokial nepreukáže, že škoda nevznikla následkom jeho

4.6.

4.7.

prevádzk y.

Nájomca nie je oprávnený dat' predmet nájmu alebo jeho cast' bez súhlasu prenajímatela do

podn~jmutretej osobe.
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Nájomca je povinný oznámit prenajímatel'ovi bez zbytocného odkladu akékol'vek zmeny

týkajúce sajeho adresy,obchodnéhomena, právnej formy a pod.

Nájomca sa zavazuje zabezpecit' uzamykanie dvier, okien, odpojenie akejkol'vek elektroniky

z napojeniana elektrickú siet mimo doby dohodnutej na výucbu.

Nájomca je povinn)' dodržiavat' bezpecnostné, protipožiarne a prevádzkové predpisy. V

prípade zavineného sposobenia škody na majetku zanedbaním týchto predpisov, je nájomca

povinný nahradit' škodu v celej výške vlastníkovi.

Prenajímatel' sa zavazuje vybavit' predmet nájmu nasledujúcim dodatocným funkcným

vybavením (doplnkové vybavenie):

pocítac vrátane monitoru, klávesnice, myš, aktívneho pripojenia na siet' internet,

tlaciaren vrátane funkcného tonera,

CD prehrávacs reproduktorom.

Prenajímatel'sa zavazuje umožnit' prístup lektora k zariadeniam uvedeným v bode 4.12 cca 30

min pred vopred dohodnutým vyucovaním v zmysle clánku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy.

Prenajímatel'sa zavazuje v zimných mesiacochudržiavat prístupový chodník tak, aby nedošlo

na tomto chodníku k poškodeniu zdravia chodcovo

Prenajímatel' je povinný udržiavat' predmet nájmu v stave sposobilom na užívanie.

Prenajímatel' nezodpovedá za škody na vnesených veciach do prenajatých priestorov

nájomcom a jeho frekventantmi.

Prenajímatel' sa v súlade s Manuálom pre informácie a publicitu, s ktorého obsahom bol

oboznámený, zavazuje zabezpecit pocas celej doby nájmu, aby bola budova vzdelávacieho

centra oznacenáinformacnou tabul'ou projektu (plagátom) na mieste viditel'nom pre všetkých

návštevníkov budovy, v ktorej sa vzdelávacie centrum nachádza a rovnakým sposobom

zabezpecit oznacenie miest (ucební), kde realizáeia vzdelávacej aktivity skutocne prebieha.

Informacné tabule (plagáty) poskytne nájomca prenajímatel'ovi v potrebnom pocte na úcely

oznacenív tomto bode uvedených miest prvý krát bezplatne.

V prípade poškodenia alebo straty oznacenia dohodnutých miest poskytnutými plagátmi sa

prenajímatel' zavazuje okamžite oznacit' dohodnuté miesta opatovne. V prípade potreby

zabezpecenianových plagátov na tento úcel je povinný požiadat' o ich zabezpecenienájomcu

s povinnost'ou uhradit' nájomcovi náklady. ktoré mat nájomca spojené so zabezpecením

vyhotovenia a dorucenia vyžiadaných plagátov pre prenajímatel'a. V prípade opomenutia

povinnosti prenajímatel'om nahradit' poškodený alebo stratený plagát plagátom novým, stráca

tento právo na cast' dohodnutého nájmu vo výške 10% percent z dohodnutej výšky nájmu za
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príslušný semester, v ktorom k porušeniu tejto povinnosti došlo, ako zmluvnú pokutu za

porušenie dohodnutej zmluvnej povinnosti, a to i opakovane.

4.18. Prenajímatel'sa zavazuje informacným letákom vo vel'kosti A4, ktorý mu poskytne prijímatel'

V elektronickej podobe na www.educi.sk , oznámil', pocas doby realizácie vzdelávacej

4.19.

aktivity, cas a miesto, kde sa v budove vzdelávacia aktivita realizuje.

Prenajímatel'sa zavazujeoddistribucnejspolocnosti- dodávatel'apreberal'ucebnépomócky

(knihy) urcené pre vzdelávací program organizovaný vo vzdelávacom centre prenajímatel'a

a zabezpecil' ich skladovanie do casu ich následného odovzdaniajednotlivým lektorom

vedúcim výucbu v tomto vzdelávacom centre, zabezpecil' potvrdenie o prevzatíjednotlivých

ucebníc od distribútora ako i potvrdenie o prevzatí týchto ucebníc lektorom od prenajímatel'a,

a tieto potvrdenia zaslal' nájomcovi faxovou správou, mailovou správou, prípadne poštou.

Clánok 5

Skoncenie nájmu

5.1.

5.2.

Nájom nebytových priestorov skoncí uplynutím dojednanej doby.

Pred jej uplynutím móžu úcastníci písomne vypovedal' zmluvu z dóvodov uvedených

v ustanovení § 9 zákona c. 116/1990 Zb. o nájom a podnájme nebytových priestorov v znení

5.3 .

neskorších predpisov.

V prípade skoncenia nájmu je nájomca povinný odovzdal' predmet nájmu v stave vakom ho

prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že nájomca vykoná na predmete

nájmu stavebné úpravy so súhlasom prenajímatel'a nie je tieto povinn)' pri skoncení nájmu

odstraiíovat, pokial' si prenajímatel' pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich

odstránenie. Rovnako tak nájomca nie je povinný pri skoncení nájmu odstranoval' dósledky

cinností, na vykonanie ktorých dal prenajímatel' súhlas pri uzavretí tejto zmluvy.
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Clánok 6

Záverecné ustanovenia

6.1 Prjnajímatel' sa s nájomcom dohodli na písomnej fonlle právnych Úkonov.

6.2 Akékol'vekzmeny a dodatky k tejto zmluve sa musia vykonat' vo forme písomného dodatku.

6.3 Táto zmluvaje vyhotovená v 7 exemplároch, pricom nájomca obdrží 5 vyhotovení a prenajímatel'

obdržÍ 2 vyhotovenia.

6.4 Táto zmluva sa v neupravených otázkach spravuje príslušnými právnymi predpismi Slovenskej

republiky.

6.5 Zmluva nadobÚdaplatnost' dnomjej podpisu zmluvnými stranami.

6.6 Táto zmluva nadobÚdaÚcinnost'dnom nasledujÚcimpo dni jej zverejnenia v Centrálnom registri

zmlÚv Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 47a zákona c. 40/1964 Zb.

Obciansky zákonník v znenÍ neskorších predpisov a ~ 5a zákona c. 21] /2000 Z.Z. o slobodnom

prístupe k intormáciám v znenÍ neskoršÍch predpisov.

6.7 Zmluvné strany si zmluvu precítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu

a prehlasujÚ,že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a nicím neobmedzenej vole, na znak

coho ju podpisujÚ.

V Bardejove dna

{- ',~~
>~ ",,'

"" J("O
Ji, , ) ,/

~}i~.t; -,................................................

V Bratislave dna "'~...
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

BRATISLAVA
-4-

Gymnázium L.StOckela
RNDr.Marcel Tribus

riaditel'

.n:~~'~~d~~~'~i'~'k'Ý' .~.~~~~.....
doc. PaedDr. Viliam KratochvH, PhD.

riaditel'


