Zmluva o nájme
medzi
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, IČO: 42129168
v zast. Ing. Ingrid Noskovičová - riaditeľka KC
a
Základná umelecká škola E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok,
IČO: 30792746, DIČ: 2021718633
v zast. Mária Neuszerová - riaditeľka ZUŠ
Čl. 1. – Predmet zmluvy:
Pezinské kultúrne centrum /ďalej iba PKC/, Holubyho 42 Pezinok, poskytne svoje priestory na nácvik
pre tanečný odbor ZUŠ.
Tanečný odbor ZUŠ bude pracovať vždy - v utorok od 13.30 do 16.10 hod.
- vo štvrtok od 13.30 do 15.20 hod.
od 8.9.2015 do 28.6.2016 - celkovo 55 stretnutí podľa rozpisu v prílohe.
Čl.2 – Podmienky zmluvy:
Pedagóg TO ZUŠ si vyzdvihne kľúče od miestnosti na vrátnici a po odchode ich opäť odovzdá
vrátnikovi.
Zodpovedný pedagóg TO ZUŠ zodpovedá za udržiavanie poriadku v priestoroch nácviku. Pred
odchodom je povinný skontrolovať miestnosť, zatvoriť okná a zhasnúť svetlo. Prípadné poškodenie
alebo závady nahlási vrátnikovi pri odchode. Pokiaľ účastníci nájdu poškodené zariadenie pred svojou
skúškou, sú povinní nahlásiť ju pred začatím skúšky vrátnikovi.
Všetci žiaci TO ZUŠ sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy PKC, zaväzujú sa dodržiavať
protipožiarne predpisy na základe Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky
MV SR č.121/2002 a Zákon o ochrane nefajčiarov č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.377/2004 Z.z. a zodpovedajú v plnom rozsahu za BOZP v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli :
pre tanečný odbor ZUŠ sa určí nájom 10,- € / 1 stretnutie, čo za 55 stretnutí celkovo činí 550,- €
(päťstopäťdesiateur).
Požiadavky budú špecifikované vopred v dostatočnom predstihu. Celková výška nájmu bude uhradená
do 30.6.2016.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch – 1x pre PKC a 1x pre ZUŠ.
V Pezinku, dňa 7.9.2015

Pezinské kultúrne centrum
Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

Základná umelecká škola E. Suchoňa
Mária Neuszerová, riaditeľka

