
ZNÁLUYA č. 02l20l8lo prenájme priestorov
uzatvorená podloa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení

čt. I
Zmluvné strany

DODÁVATEL: StrednáodbornáškolaPOLYTECHMCKÁ
Sídlo: Demánovská cesta 669,031 01 Liptovslcý Mikuláš

Š tatutárny zástup ca; In g. M alvína Fuzáková Dvorožň éů<ov á
IČo: Oa49I942
DIČ: 2020427838
Bankové spojenie:
IBAN:

ODBERATEI]: MV eCommerce s.r.o.

Sídlo: Siftrianska 25,974l1 Banská Bystrica

Štatrtar Marek Malík
Kontakt 0914203 392
tČo: 47993308
DIČ: Za24I82a28
Bankové spojenie:
IBAN:

ó.u
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa dodávatet zavánlje poslqrtnúť priestor (učebňu) na prenájom

odberateťovi a odberateí sa zavázl4e dodávateťovi uhradiť náklady za r,mluvne
dohodnutu cenu za prenáj om.

čl rrr.
Čas, spósob a preberanie kl'úča od prenajímanej miestnosti

1. KLúč od učebne bude k dispozícii odberate]]ovi na wátnici.
2. Odberateť plne zodpoveďá za odovzdaný priestor na prenájom a v pdpade poškodenia

majetku v správe dodávateťa sazaváanje vzniknutu škodu uhradiť.
3. Dodávateť sa zavázlqe zabezpeéiť primerané pravidelné upratovanie za prenajímaný

priestor.
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čt. ry
Cena za poskytnutie prenájmu učebneo sp§sob platby a fakturácia

Cenazaprenájom učebne: 2,50 EUR/1 hodina
Na zákláde póeto skutočne prenajatých dní a poětu prenajatých hodín v jednotliÝom

dni vobdobi od 17.9.2018 do 6.11.2018 vystaví dodávateť odberateťovi faktúru za

jednotlivý mesiac s lehotou splatnosti 7 kalendárnych dní.

Dodávateť je platiteťom DPH.
V pťpade omeškania s úhradou sumy predpísanej fakturami, je odberateť Povinný
doáávateťovi zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,05Yo z dlŽnej sum}, zakaŽdý

deň omeškariaaždo jej úplného zaplaterua.

čt. v
záverečné ustanovenia

Zmluva j e uzatvorcná na dobu určitu od 17 .9 .2018 do 6. 1 1 .20 1 8,

prípadné 12meíIy tejto zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných.dodatkov,

ktoie sa podpisorn_oboch zmluvných stran stanú neoddeliteťnou súČasťou tejto zmluvY.
pre pdpad uky.tt oťuek nejasností, vzniku problému, sa zmluvné stranY zaváztljú

riešii ich prioritne formou zmieru a vzájomnej dohody s kompetentnými osobami tak,

aby ich konanie viedlo k naplneniu ptevzatýchzávázkov.
Zmluv ný v ď ah možno ukoněiť ob oj strannou doho dou.

Zmluvné shany vyhlasujú, že si zrrrluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, PodmienkY
zmluvou stanovené bez výhtaó akceptujú, ich prejaly vóle sú váŽne, zrozumiteťné

a určité, čo svojimi podpismi aj potvrdzujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa .{.:r.ji.,ktp Liptovskom Mikuláši, dňu!.. ?.,.::'...(I.i..i..ť
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dodávateť
Ing.Malvína Fuzáková DvorožňákpÝá
riiditel'ka školy SoŠp Liptovský vtit otas

odbefateť
Marek Malík, štatutar


