Žmluva o näjme špoľtového aľeä]u
1. ŽmlLwné stťanv
1.1 Pľenajimateľ

Sĺdlo:

Obec Rudňany
234, 053 23 Rudňany

%8[úpený,

Miroslav Blišťan - starosta obce
00329533, DIC:2020717842

8islä°úVčÍuŤPojenie:

VÚB, banka
24120592/0200

i.2 Náj®mca
Šport do KošÍc a na Východ
Sidlô:

Žastúpený:

Alejová 1635#, 04 011 Košice -mestská časť Juh
Mgr` Igor Sidoľ - predseda strany
42182549, DIČ: 2120961068

lčo:
Císlo účtu:

SK 8983300000002301277125

2. Predmet

2.1

Pľenajimatéľ ako správca nehnuteľností -Športového areálu OŠK Rudňany (futbalový

areál), ktoú §a nachádza v katastrálnom Územi Rudňany, pozemkov na parcele 457/i, 457#,
45?/3, 547J5 prenajme nájomcovi predmetný športový areál. Predmetom pľenájmu je trávnatá
plocha futba!ového ihriska, mulwunkčné ihrisko s umevm povrchom, šatne a WC v budove OŠK
Rudňany, pripojenft3 na el. energiu, pripQjenie na Úžmkovú vodu`

2.2

Nájomca si pľenajima areál za účelom organĺzovania ku"mo -športového dňa` Úček}m

ku"mô-špôftôvéhôdňajeŽorganižôvaťpozvanýmÚčastnikomku"rnepódiijatia,špor{ovéhľya
po 18:00 hod ku"my prógľam (diskôtéku), do skončenia doby nájmu.

Ž.3
Näjomca pľevzal daný aľeál vo funkčnom a nepoškodenom stave a odovzdá ho taktiež v
nepoškodenom stave. V pripadé poškôdenia zariadenia areálu a jeho príslušenswa, spôsobené
škody uhradi v plnom rozsahu.

3.

3`1

Dobanäimu

Dobu näjmu sizmluvné štľanydôhodn na 30.09`2017 od 9:00hod do 24:00hod

4. y~ýÉ_b_a_ sDla.tp~q_§_ť ťiäíômnéB_Q_a_±DÔ_§ob Blat?#

4.i

Cena nájmuje stanQvená na sumu l50€počas doby nájmu vid'. Bod 3,1.

4é
Spésob úhrady -v hotovosti alebo na bankový úče{, splatnosť 7dni odo dňa podpísania
zmĺwy oboma zmluvnými stranami,
5.

EíiÉmieqky náim±

5.1
Nájomca je oprávnený prenajaú majetok použĺvať obvyklým spôsobom tak, aby sa
nezhoršil technický a funkčný stav pľenajatého maj©tku a zariadem, pričom je povlnný spľävať ga
podľa podmienok näjomcu wedených v zmluve. Vzťahy neupravené touto zrnluvou sa ľiaďía
prislušnýmj platnými právnymi predpisml. {VZN , Smernioe)

5.2

Näjomffl sa zaväzuje dodľžiavať platné právne predpjsy na ochranu majefku, životného

pľostredja, priľody, vodných zdrojov. Pri porušcwanĺ tomo záväzku je riájomca povimý znášať

vzí`.knutéŠkody.Nájomcasazaväzujedodĺžiawaťvsetkyhygienicképredpisy,VZNObceRudňsny,
Piedpisy pľotipožiarnei a ekologickej ochľany, zabezpečiť všetky povinnosti vypwajúce pľe oblast
živcmého pm§tredia a dopravy.
5.3
Nájomca je povinný zabezpečď pľotipožíamu hliadku, počas šporiového dňa v aľeá# OŠK,
Nájomca je zodpovedný za 5kody spÔsobené pripadným požiarom, ktoĺý vznikne v prenajatých
priestoľoch vinou nájomcu alebo vinou účastníltov športového dňa. Nájomca je povinný dodľžiavať

ustanoveniazákonaopožiamejochľaneajep®vinnýpoča§dobynájmuzabezpečiťúlohypožiamej
ochľany v zmysle zäkona v plamom znenĺ.

5A
NájoiTica je povinný po skončenĺ kuftúmo -Špoítového dňa uviesť areál do pôvodného
stavu, zabezpečiť odvoz odpadkov. poupratovať okolie areálu.
§5

V cene nájmu gú zahmuté aj eneľgie (elektľická energia a voda).
6.

Seg±gč^p_é 3 záv.€_rgčné_Li.s_tangv,gpia

6.1
Zmeny a doplnky k tejto zmlwe sa vykonajú písomnou fómou so súhlasom vš©tkých
zmlwných strán,
6.2
Účasmíci si zmluvu prečitali, jej obsahu poľozLimeli a s jej obsahom súhlagia, Čo powrdzujú
vlastnoručným podpisom. Täto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každä

stľana obdrži jedno vyhotovenie.

$3
Zmlwa nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmlwnými stľanami a účinnosť
deň nasledujúci po dni zverejneni@ v Centrálriom registri zmlúv SR.
V Rudňanoch dňa cŕ'

C) r . .ŕ ;; ,

Miroslav Blišťan

starosta obce

T,%ás'83:%fao:y

Športd®"[cnmvýdod
•

Ale|ovú2.04011KočLce

IČ0:42182549

,

