
za prenaj ĺmate ľa 
Tatiana Zuberová 

riadite ľka MŠ 

MATERSKÁ ŠKOLA 

	

, 	Ceta k vodojemu 386/4 

	

,LZ 	 Z!LINA 
- 

Základná umelecká škola 
Ladislava Árvaya 

Doing Val 12 
010 01 Žilina 

za nájomcu 
Jozef Šaiaga 
riadite ľ  zuš 

1) 

Nájomná zmiuva 
č . 2/2014 

Prenajímatel: 	Mesto Žilina, so sídlom MSÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, i ČO: 
00321796, konajúci prostredn ĺctvom sprävcu: Materská škola, Cesta k 
vodojemu 38614, 010 03 Zilina, iČo 37905121, vjeho mene konajúci: Tatiana 
Zuberová, riad itelka MŠ, (dalej prenajímatel) 

Nájomca : 	Mesto Žilina, so sídlom MsÚ Námestie obet ĺ  komunizmu 1, 011 31 Žiiina, 
ičo : 00321796, konajúci prostredníctvom správcu Základná umelecká škola 
Ladislava Arvaya, Elokované pracovisko Gaštanová 8327156A. 010 07 Zilina 
iČO: 3781 3358 v jeho mene konajúci Jozef Šaiaga, riadite ľ  škoiy (ďaiej nájomca) 

uzavreli podla § 663 a nasl. Ob č ianskeho zákonníka Nájomnú zmluvu, a to takto: 

Č lánok l 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom zmluvy je usporiadanie pomerov pre výu čbu prípravného ro čníka zuŠ 
Gaštanová, detí MŠ Cesta k vodojemu 386/4 s riadite ľom zuŠ L. Arvaya Jozefom Šalagom. 

Č lánok 11 
Dalšie ustanovenia 

1) Prenajímatel súhiasí s tým, aby p. Marián Capka akad.mal. viedol výučbu prípravného 
ročníka Eiokovaného pracoviska ZUŠ Gaštanová detí materskej školy, ktorá sa koná 
v určených priestoroch MŠ Cesta k vodojemu a zárove ň  súhiasí s užívaním predmetného 
priestoru zákiadnou umeieckou školou v čase stanovenom v bode ii/ 3. tejto nájomnej zmluvy. 

2) Nájomné za užívanie predmetu nájmu bolo dohodnuté vo výške 1€ za mesiac na ú čet č .: 
035517100115600. 
Nájomca sa zaväzuje uhradit dohodnutú sumu v 2 spiátkach: 
1. Za obdobie od 09 -1212014 splatnú do 15.12.2014 v sume 4€ 
2. Za obdobie od 01-06/2015 splatnú do 30.3.2015 v sume 6€ 

3) Výučba sa koná každú stredu v čase od 12,30 do 15,30 hod. 
4) V uvedenom čase za prípadnú majetkovú škodu, prípadne ujmu na zdraví detí, navštevujúcich 

výučbu prípravného ročn ĺka ZUŠ L. Arvaya, v rozsahu stanovenom Ob č ianskym zákonníkom 
zodpovedá zuŠ L. Arvaya, eiokované pracovisko Gaštanová 8327156A Zilina. 

Č lánok 111 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur č itú, od 8.09. 2014 do 30.06.2015. 
2) Túto zmiuvu možno zmenit aiebo dopinit ien písomnými dodatkami podp ĺsanými obidvomi 

zmluvnými stranami. 
3) Táto zmluva nadobúda ú č innost d ňa 8.09.2014. 
4) Táto zmiuvy je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z toho 1 pre prenajímatela, 1 pre nájomcu a 1 

pre zriadovate ľa. 
5) Zmluvné strany vyhiasujú, že si zmluvu riadne pre č ítali, sjej obsahom bezvýhradne súhlasia, 

je vyjadrením ich slobodnej a vážnej v č le na znak Čoho ju vlastnoru čne podpisujú. 

V Žiiine d ňa 8.09.2014 


