
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 18/3244/2013 

Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Článok I. 
 
Prenajímateľ: Mesto Košice, zastúpené správcom majetku ZŠ Postupimská 37, Košice 

štatutárny orgán: Mgr. Katarína Benková, riaditeľka školy 
sídlo: Postupimská 37, 040 22 Košice 
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 050 381 3003/5600 
IČO: 35546832 
„ďalej len prenajímateľ“ 

 

a 
 

Nájomca:  Centrum voľného času 
Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka 
sídlo: Orgovánová č. 5, 040 11 Košice 
Bankové spojenie:. Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Košice 
Číslo účtu: 0495610002/5600 
IČO: 35542781 
DIČ: 2021636111 
„ďalej len nájomca“ 
 
 

  
Článok II. 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory:  
 
triedy č. 21, 51, 61, 81, 82, malá telocvičňa, veľká telocvičňa v školskom objekte , ktoré má 
prenajímateľ zverený do správy. 
 

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v dňoch  14. 10. 2013 – 30. 6. 2014  (príloha č. 1; 
okrem dní počas prázdnin a dní pracovného voľna) a to za účelom činnosti záujmových útvarov. 
 

3. Nájomné bolo dohodnuté v súlade s Pravidlami prenajímania školského majetku vo vlastníctve 
mesta Košice zo dňa 18. júna 2013, § 4, bod 1, písm. a, a § 5, bod 1   vo výške 0,00 €/školský rok. 

 

4. Výška prevádzkových nákladov za celú dobu trvania nájomného vzťahu predstavuje  536,24 €. 
 

5. Za prenájom zaplatí nájomca prevádzkové náklady vo výške 249,56 € a to na účet prenajímateľa, 
variabilný symbol 1832442013,    v dvoch  splátkach, a to prvú splátku  vo výške  76,24  €  do 
30. novembra 2013  a druhú splátku vo výške  460,00  €   do 30. mája  2014. 

 

6. Riaditeľ základnej školy je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 11 zákona  č. 596/2003 Z. z. poverený 
schváliť  túto nájomnú zmluvu. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 
na webovom sídle prenajímateľa. 

 
 

V Košiciach dňa 10. 10. 2013 
 
    
 
 
..........................................................   ............................................................... 

prenajímateľ:                nájomca: 


