
Zmluva o nájme
nebytovýchpriestorovnazabezpečenievoliebdoorgánovsamosprávyobcí

Zmluvné strany:

1.   Gymnázium vavrinca Benedikta Nedožerského,
Sĺdlo: Matice slovenskej 16, Prievidza
Vzastúpeníriaditel'kouškolyPaedDr.EleonórouPorubcovou,
Bankové spojenie:  č. účtu SK12 8180 0000 0070 0050 5385
IČo: ool6o75o
(d'alej len prenajímatel)

a

2.   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Centrum podpory Trenčín
Sĺdlo: Ji]emnického 1,  91142  Trenčín
V zastúpení: pplk. Mgr. Roman Šulavík
riaditel'  Centra podpory Trenčín
na základe plnomocenstva č. KM-OPS4-2018/001604-172 zo dňa 11.5.2018
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu: 7000180023/8180
IČO: oo 151 866
DIČ: 2020571520
(d'alej len nájomca)

v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákomĺka uzatvárajú túto zmluvy:

Predmetom   tejto   zmluvy  je   nájom   nebytových   priestorov   v budove   Gymnázia   Vavrinca
Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej  16, Prievidza na zabezpečenie volieb do orgánov
samosprávy obcí  v roku 2018 za nasledovných podmienok:

1.     Prenajĺmatel'  poskytne   3   triedy  na  vykonanie  plošnej   skúšky  zabezpečenia  spracovania

žtýosjdžaobvež;:ičeu:enaš:aetŤs:i.clklý2ú::3#ot,e3nos±eo,lr€bouobFi:;-pr;r;%:vTs.Í:čgEú;vRarvpiirgnbčYn::
Prenajímatel'  poskytne   1   miestnost'  na  úschovu  výpočtovej  techniky  Štatistického  úradu
v dobe od  dovezenia výpočtovej techniky od 31.10. do 12.11. 2018.

2.     Prenajĺmatel' poskytne   priestory na   obdobie   od  10.11. 2018 od 5,30 hod.  do  11.11. 2018
do 8.00 hod. nasledovne:  1 triedu na čimost' okresnej volebnej komisie,  1 triedu  na čimost'
pomocného   technického   personálu   Okresného   úradu    Prievidza,   6   tried   na   čimost'
sumarizačného  útvaru  pri  OkvK  a priestory  školskej  jedálne  na  zhromaždenie  predsedov
a zapisovatel'ov  okrskových  volebných  komisií,    hygienické  zariadenia  a   prĺslušné  častí
chodieb.

3.     Nájomca sa s prenajímateľom dohodli na cene nájmu za prenechanie priestorov podl'a bodov
1.  a 2.  tejto zmluvy   vo  výške 250,ieur,  slovom dvestopäťdesiateur, ktoré uhradĺ nájomca
bezhotovostne na účet prenajímatel'a č. účtu SK12 8180 0000 0070 0050 5385,  var. symbol
7444307 do 1.12. 2018 na základe predloženia f*túry prenajímateľom.



4.     Prenajĺmatel'  umožni'  vstup  do  objektu,  pripravĺ  miestnosti  na  čimosť  komisiĺ,  zabezpečí
ochranu objektu, vykuovanie, dodávku vody a el. energie a službu počas konania volieb  a
poukončem'voliebúpravumiestnostídopôvodnéhostavu.Prenajĺmateľzabezpečĺhygienu
a  čistotu počas volieb.

5.    Nájomca  zodpovedá  za  dodržiavanie  bezpečnostných  a protipožiamych  predpisov  počas
využívania  poskytnutých  priestorov  školy  na  zabezpečenie  volieb  v novembri  2018.    Po
skončení    nájmu     sa     nájomca    zaväzuje     odovzdať    predmetný     nebytový    priestor
prenajĺmateľovi v  stave v  akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

6.   Ostatné vzt'ahy medzi  zmluvnými  stranami neupravené touto  zmluvou  sa primerane riadia
ustanoveniami  §  685  a nasl.  a §  719  0bčianskeho zákormi'ka.     Zmluva nadobúda platnosť
dňom podpisu oboch zmluvných  strán,  ktorým dňom  sú jej  obsahom  obe  zmluvné  strany
viazané.Akékol'vekzmenyadoplnkytejtozmluvyjemožnévykonat'povzájomnejdohode
oboch zmluvných strán formou písomného dodatku.

7.     Táto   zmluva   sa   vyhotovuje   v štyroch   rovnopisoch   splatnosťou   originálu,   po   dvoch
výtlačkoch   pre každú zo zmluvných strán.

8.     Túto  zmluvu je  možné  meniť  len písomnými  dodatkami  podpísanými  oboma zmluvnými
stranami.

9.     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poverenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán   a účimosť dňom nasledujúcim po  dni jej  zverejnenia v  Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvné   strany   sa  dohodli,   Že  2werejnenie   tejto   zmluvy  v centrálnom  registri  zmlúv
zabezpečí náj omca.
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PaedDr. Lleonorzi r lti iti,.v , _
riaditelka Gymnázia

Vavrinca Benedikta Nedožerského
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pplk. Mgr. Roman Šulavĺk
riaditeľ Centra podpory Trenčín
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