
ZMLUVA č. 3/2013 
o využívaní priestorov Ateliéru Milana Sládka

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Škola Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpená: Mgr. Blanka Cedzová, riaditeľ školy
IČO: 35995939
Bankové spojenie : Primá banka, Považská Bystica
Číslo účtu: 2820831001/5600

( ďalej v texte len škola)
Bednárová Dagmar

2. Objednávateľ ............................................................... názov
BkVMMÍ: , U l 8  12
...............................................................  adr.

Zastúpený: ..............................................................  konateľom
IČO: ..............................................................

( ďalej v texte len objednávateľ )

ČI. II
PREDMET UŽÍVANIA

1. Predmetom zmluvy je využívanie nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Považská 
Bystrica a v správe školy : Ateliéru Milana Sládka o ploche 184,5 m2, šatne, sociálnych 
zariadení nachádzajúcej sa v budove ZUŠ IWK, Jesenského 246/10 v Považskej Bystrici, 
postavenej na parcele 393/1, katastrálne územie Považská Bystrica. Celková výmera 
využívaných priestorov je 370 m2.

2. Škola sa na základe tejto zmluvy zaväzuje umožniť objednávateľovi príležitostné využitie 
nebytových priestorov špecifikovaných v ods. 1 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje 
tieto priestory využívať spôsobom za podmienok ustanovených touto zmluvou a uhradiť za 
ich využívanie dohodnutú odpiatu.

ČI. ÍII 
ÚČEL VYUŽITIA

1. Objednávateľ bude predmet využívania využívať na vzdelávaciu aktivitu, prednášky, 
odborný seminár pre verejnosť a mládež na základe harmonogramu využívania ateliéru 
stanoveného školou.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet využívania bude využívať len na dohodnutý účel.



ČI. IV
CENA ZA VYUŽÍVANIE PRIESTOROV

................................ EUR) za hodinu. V cene je zahrnuté: nájom nebytových priestorov -
3,35% cena prenájmu je v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Považská 
Bystrica. Prevádzkové náklady - 6,65 % teplo, voda, elektrická energia. Príprava priestorov - 
45 % upratovanie po vystúpení, príprava hľadiska, inštalácia projektora a projekčného plátna. 
Prenájom techniky - 45 % počítač, dataprojektor, ozvučenie, osvetlenie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za užívanie priestorov a prevádzkové náklady 
podľa skutočného počtu prenajatých hodín prevodom na bankový účet na základe faktúr 
vystavených školou v lehote splatnosti 15 dní od doručenia faktúry.

ČÍ. V
DOBA UŽÍVANIA A UKONČENIE ZMLUVY

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať výlučne formou písomných 
očíslovaných dodatkov.

ČI. VI
OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy na predmete využívania bez 
súhlasu školy.

2. Objednávateľ nesmie umožniť využívanie priestorov inému subjektu a je povinný vykonať 
opatrenia, aby priestory boli využívané iba oprávnenými osobami.

3. Objednávateľ je povinný pri využívaní priestorov počínať si tak, aby nedochádzalo ku 
škodám na predmete využívania, chrániť priestory pred poškodením a zničení a zodpovedá 
za dodržiavanie čistoty a poriadku týchto priestorov. V zmysle § 4 a 5 zákona
314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., Objednávateľ 
preberá na seba povinnosti v plnom rozsahu, v zmysle ktorých bude zabezpečovať ochranu 
pred požiarmi vo všetkých priestoroch, ktoré mu boli touto zmluvou prenechané do 
užívania. V prípade porušenia týchto povinností zodpovedá za vzniknutú škodu.

ČI. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za využívanie priestorov je €, (slovom



3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho 2 vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a 2 škola.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne a bez tiesne, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Základná umelecká škola IWK: Objednávateľ:


