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Zmluva č.571202|
o nájme nebytových priestoľov

uzatvorená v zmysle zákonač.11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v zneni neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zasb,lpený Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankovó spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
(d'alej len,, Prenajímate ľ " )

Nájomca: Petronela Dovalovská - NelDent
Registrácia: Živnostenský register číslo 450-13614, okresný úrad Šaľa
Miesto podnikania: Rímska 2137/1,927 05 Šaľa
tČo: 50 588 532
(d'alej len,, Nójomca" )
(Prenajímateľ a Nájomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. u.
TIVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti na ulici Váhová v Šali, a tosociálne
zariadenie pre umelú l'adovú plochu postavenej na pozemku parc. č. 2529/4 zastavané
plochy anádvoľia ovýmeľe 432 m2, vedenej katastľálnym odborom okĺesného úľadu

Šaľa, v registri CKN pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. l (ďalej len

,,nehnuteľnosť).
Nájomca listom Zo dňa l4.0l.202l požiadal Prenajímateľa o prenájom časti

nehnuteľnosti, nebýových priestorov v aľeáli zimného štadióna o výmeľe 50 m2, za
účelom znadenia Mobilného odbeľového miesta Covid 19, testovanie antigénovými
testami.
Prenajímatel' uzatvára Nájomnú zmluvu v zmysle $ 4 ods. 2, písm. d) Zásad

hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa.

Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č.4l20I4 *IX. zo dia26.06.20l4, ktor;im boli prijaté Zásaďy hospodárenia s majetkom

mesta Šaľa v zneni neskoľších dodatkov.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy o

nájme nebýových pľiestorov č. 57 l202l (ďalej len,,Zmluvďo).
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čl. III.
PREDMEľ a ÚčBL NÁJMU

Na základe tejto Zmluvy pľenecháva Pľenajímateľ do nájmu nebytové priestory v
nehnuteľnosti o výmere 50 m2, (ďalej len,,predmet nájmu") za podmienok dohodnutých

v tejto zmluve. Pľedmet nájmu je popísaný a podľobne špecifikovaný v neoddeliteľnej

Prílohe č. l' tejto Zm|uvy. Nájomca je oprávnený uživať spľedmetom nájmu aj

prislúchajúce spoločné pľiestoľy a sociálne zanadenie v nehnuteľnosti.

Zm|uvné strany výslovne vyhlasujú, Že pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne

určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zav'ázuji toto neľozpoľovať.

Nájomca sa zaväzuje za uŽivanie pľedmetu nájmu zap|atiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje uživať predmet nájmu ýučne na účel zriadenia mobilného
testovacieho miesta.

Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude pľedmet nájmu uŽivať

na iný, ako dohodnutý účel sa Zmluvné stľany výslovne dohodli, Že Pľenajímateľ je
oprávnený od Zmluvy odstupiť.

čI. ľ.
DOBA NÁJMU

Táto Zmluva sa uzatvärana dobu 3 (slovom tľi) mesiace od 15.01 .2021.
Uživanie predmetu nájmu sa začina v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa čl. X.
Zmluvy.
odovzdanie a ptevzatie predmetu nájmu vykonajú Zmluvné stľany fyzickou
prehliadkou priestorov.

Pri odovzdani aprevzatí pľedmetu nájmu do uŽívania Nájomcovi vyhotoví Prenajímateľ

,,protokol o technickom stave" v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu obe zmluvné
stľany, dva (2) rovnopisy pľevezme Pľenajímateľ a dva (2) Nájomca. Pľi ukončení
nájmu Zm|uvné strany vyhotovia a podpíšu ,,protokol o technickom stave" najneskôľ
posledný deň pľed ukončením doby nájmu.

čl. v.
yŕŠxĺ A sPLATNosŤ ľÁĺoMNÉHo

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za nájom nebytových priestoľov v zmysle $

9 ods. 3 Zäsad hospodárenia s majetkom mesta Šal'a v zneni neskorších dodatkov 1

EUR/ celá doby nájmu za celrý predmet nájmu, (slovom: jedno Euľ), ako prípad hodný
osobitného zreteľa spočívajúceho vo vývorení podmienok pre testovanie antigénov1ými

testami obyvateľov mesta Šaľa zriadením Mobilného odberového miesta Covid l9.
Nájomné zauŽivanie nebýových priestoľov Nájomca uhľadí jednorázovo v plnej výške
t.j. 1 Eur/celá doba nájmu, a to do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy účet

Prenajímateľa uvedený v čl. I. Zmluvy s pouŽitím variabilneho symbolu 21200327,
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prípadne v hotovosti do pokladne MsU. Za deň úhrady sa povaŽuje deň pripísania
úhľady nájomného na bankový účet Pľenajímatel'a resp. deň úhľady do pokladne.

čl. VI.
UHRADA NÁKLADDV aASLUŽBY SPoJENÉ s uŽÍvĺľÍivĺ

lrežijné náklady/

Náklady zaslužby spojené s užívaním predmetu nájmu pľedstavujú:

a. náklady na vodné a stočné spolu s nákladmi na odvod zráŽkovej vody vo výške 6'65
Euľ /mesiac,

b. náklady na elektrickú energiu vo výške 23124 Eur/mesiac
c. náklady na teplo/plyn vo výške 26,56 Euľ/mesiac
d. náklady spojené s upratovaním spoločných priestorov Vo výške 6,64 Euľ/mesiac
Náklady za služby spojené s uŽívaním pľedmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje ukrädzať
zálohovo v celkovej výške 63,09 Eur mesačne najneskôr do 15. dňa bežného mesiacana
účet Prenajímatel'a uvedený v čl' I. Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 21200327,
prípadne v hotovosti do pokladne MsÚ. Za deťl úhĺady sa povaŽuje deň pľipísania
úhĺady nájomného na bankový účet Prenajímateľa resp. deň úhrady do pokladne.

Ak Nájomca môŽe nebytový priestoľ uživať obmedzene len preto, že Prenajímateľ
neplní svoje povinnosti zo Zmluvy alebo pľíslušných právnych predpisov, má Nájomca
nárok na pomernu zľavu z nájomného za dobu obmedzenia. Túto skutočnost' je však
Nájomca povinný Prenaj ímateľovi preukázať.

V prípade omeškania Nájomcu s úhľadou nájomného' resp. sluŽieb spojených s

uŽívaním pľedmetu nájmu má Prenajímateľ právo poŽadovat'úroky z omeškania vo
výške stanovenej Nariadením vlády SR č' 87i 1995 Z. z., ktor.ým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom zneni' z dlžnej sumy za kaŽdý deťl

omeškania s úhĺadou po lehote splatnosti aŽ do úplného zaplatenia dlŽnej sumy.

Pľenajímateľ si vyhľadzuje právo na úpravy ceny nájmu a nákladov spojených
s užívaním predmetu nájmu v prípade zmien platných právnych predpisov (zákon,
vyhláška, naľiadenie vlády, uznesenie MsZ, Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šal'a) s účinnosťou odo dňa ich schválenia.

čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINNosTI NÁJoMCU

Nájomca vyhlasuje, Že bol oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu, o

ktoľom sa presvedčil jednak na mieste samotnom atiež z dokladovej dokumentácie.
Nájomca je opľávnený využivať pľedmet nájmu v rozsahu dohodnutom v bode 4. čl' III.
tejto Zmluvy.
Nájomca je povinný :

a) uživať pľedmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnutom touto Zmluvou,
b) o predmet nájmu sa riadne staľať,
c) uhľádzať náklady spojené s uŽívaním podl'a čl. V. a VI' tejto Zmluvy,
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d) umoŽniť vstup povereným zamestnancom Pľenajímateľa do pľedmetu nájmu za
účelom pľeveľenia spôsobu uživania predmetu nájmu, alebo za účelom vykonania
stavebných úpľav a opráv,

e) bezodkladne hlásiť Pľenajímateľovi potrebu havarijných opľáv a opráv nad 250,- €,
inak zodpovedáza škodu spôsobenú nesplnením tejto zmluvnej povinnosti,

f) udľŽiavat' poriadok a čistotu pľedmetu nájmu a na vlastné náklady zabezpečiť

upľatovanie a dennú prevádzkovú údľŽbu,
g) pri uživani predmetu nájmu pri výkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzne

platné právne predpisy, norÍny' smernice a pokyny Prenajímatel'a z bezpečnosti

a ochĺany zdravia pri práci, ochľany pred poŽiarmi, hygieny práce a iných predpisov
súvisiacich s výkonom svojej práce,

h) v prípade havárie alebo opľáv v pľenajatých pľiestoroch umoŽniť Pľenajímateľovi
prístup do miestností,

i) chľániť predmet nájmu pred poškodením a zničením. Bezodkladne na vlastné
náklady odstľánit' všetky závady a poškodenia, ktoré v predmete nájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoľé plnili jeho príkazy, ľesp. sa
zdrŽiavali v predmete nájmu s jeho súhlasom.

j) zabezpečiť výkon drobných úprav účelového charakteru, dľobných opráv súvisiacich
s uŽívaním predmetu nájmu arevizii vyhĺadených technických zanadení vo svojom
vlastníctve na vlastné náklady azodpovednosť. Za drobnú úpravu alebo opľavu sa
pre účely tejto Zmluvy povaŽuje úprava alebo opľava, ktoľej náklady v jednotlivých
pľípadoch neprevyšujú sumu 250,- € za jednu položku'

4. Nájomca nie je opľávnený vykonávat' stavebné úpravy ani iné úpravy týkajúce sa
predmetu nájmu bez predchádzajtrceho písomného súhlasu Prenajímateľa vo ťorme

písomného dodatku k Zmluve. Nájomca môŽe poŽadovať úhľadu nákladov spojených s

modernizáciou alebo technickým zhodnotením predmetu nájmu len po

predchádzajúcom písomnom súhlase Pľenajímatel'a na túto ZmeÍ:ru, spojenú So

záväzkom úhľady týchto nákladov' Nájomca však môŽe vykonávat' stavebné úpravy aj

nazáklade písomného súhlasu Pľenajímateľabez dohody o úhĺade nákladov. Ukončenie
stavebných úprav, ktoľé Nájomca takto vykonal, je povinný bezodkladne písomne

oznámiť Pľenaj ímateľovi.
5. Nájomca berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na vlastné

náklady. Pľenajímateľ nezodpovedá za prípadnú stľafu, resp. zničenie tohto majetku.
6. Nájomca zodpovedá Za nadmeľné opotrebenie, poškodenie, zničenie pľedmetu

nájmu/jeho časti a zaväzuje sa Pľenajímateľovi nahĺadit' škodu vzniknutú v dôsledku
nadmerného opotrebenia, poškodenia zničenia alebo straty.

7. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu odovzdať pľedmet nájmu
Prenajímateľovi v Stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na beŽné opotrebenie, ak sa
nedohodnú inak.

8. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
pľávnych predpisov vzťahujúcich sa na pľedmet nájmu, zktoých bude vypl1ývať

potľeba vykonať na pľedmete nájmďjeho časti také úpľavy, aby predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uŽívanie, Zm|wné stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplyvajúcich.
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Nájomca sa výslovne zaväzuje dodňiavať platné pľávne predpisy súvisiace
s pľedmetom nájmu, ako aj príslušné všeobecne závazné nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a všeobecn e záväzných nariadení
mesta Šal'a je Pľenajímatel'oprávnený od Zmluvy odstúpit'.
Nájomca nie je oprávnený pľenechať pľedmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického užívania tľetej osobe bez pred,chádzajúceho písomného súhlasu
Prenajímatel'a. Takisto nie je oprávnený zmenit'dohodnutý účel nájmu. Takéto konanie
je v ľozpoľe so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení. Pľe prípad
porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej v prvej vete tohto odseku sa Nájomc a zaväzuje
zaplatit' Pľenajímatel'ovi zmluvnú pokutu v sume 100,- Euľ za každý čo i len začatý
mesiac trvania podnájomného vzt'ahu a Pľenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto
Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenej v predchádzajúcej vete, zostávajú
nedotknuté náľoky Prenajímatel'a voči Nájomcovi na náhľadu škody'
Nájomca v plnom ľozsahu zodpovedá za ochranu pred poŽiarmi prenajatých priestorov
a plní povinnosti na predmete nájmu v rozsahu ustanovení zákona č. 314l2OO7 Z. z. o
ochľane pred poŽiarmi v znení neskorších pľávnych predpisov a vyhlášky č. l21/20O2
Z. z. o poŽiarnej prevencii v zneni neskorších právnych predpisov.

čl. uII.
ľnÁvĺ A PovINNosTI PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na účely
uživania.
Prenajímatel' vyhlasuje, že predmet nájmu je v prevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá nedostatky, ktoré by bránili jeho riadnemu uŽívaniu.
Nespôsobilosť uŽívať predmet nájmu musí Nájomca namietať ihneď pri jeho prevzati,
čím sa Zmluva ruší od jej začiatku.
Pľenajímateľ je povinný :

a) odovzdat'pľedmet nájmu Nájomcovi do uživania v deň nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy v stave spôsobilom na uŽívanie na dojednaný účel, a v tomto stave ho
udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie sluŽieb, ktoých poskytovanie je s uživanim
nebýového priestoru spojené,

b) zabezpečit' trvalé prevádzkovanie predmetu nájmu Nájomcovi na dojednaný účel
v súlade s touto Zmluvou.

Pľenajímateľ je oprávnený:
a) počas trvania Zmluvy vykonat'stavebné úpravy alebo iné závažné Zmeny (technické,

technologické) predmetu nájmu po predchádzajúcom písomnom oznámeni
Nájomcovi - mesiac pred začatim pľác,

b) vstupovat' do pľedmetu nájmu v prítomnosti Nájomcu, alebo ním poverenou osobou,
za účelom kontroly ich uŽívania Nájomcom v súlade s ustanoveniami tejto Zm|uvy,

c) vstupovat' do predmetu nájmu v neprítomnosti Nájom cu aj bezjeho súhlas u, akhrozi
váŽna škoda a na jej odvľátenie alebo zmiernenie jej následkov je nevyhnutný vstup

9

10.

1l

0

2

J

4

l

.Lĺj)

5

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.27/2O2l



--

I

do týchto priestorov; o takomto vstupe a jeho príčinách Pľenajímateľ bezodkladne
informuje Nájomcu.

6. Pľenajímateľ súhlasí, aby Nájomca umiestnil svoj názov s adľesou na fasádu
nehnuteľnosti pri hlavnom vstupe do pľedmetu nájmu.

7. Prenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kĺádeŽou, ani inou násilnou
činnosťou v predmete nájmu.

8. Prenajímateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by bolo V rozpoľe s touto Zmluvou a

bránilo by riadnemu uŽívaniu predmetu nájmu Nájomcom.
9. Pľenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tľetím osobám na

majetku alebo zdľaví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.
10. Pľenajímatel' zabezpečuje na vlastné náklady odstránenie havarijného stavu.

čl. IX.
SKONČENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU

Prenajímateľ je opľávnený odstúpit' od Zm|uľy v prípade nedodrŽania podmienok v čl.
III. bod. 5, čl. VII. ods. 9, ako aj z dôvodu nedodržania zmluvne dohodnutých
podrnienok.

Zmluvne strany môŽu nájomný vzťah zaloŽeĺý touto Zmluvou skončiť kedykol'vek
doho d ou Zmluv ný ch str áĺ uzav reto u v p í so mnej forme.

Pľenajímateľ je oprávnený písomne vypovedať túto Zmluvu okľem dôvodov uvedených
v$ 9 ods. 2 zákona č. 11611990 Zb. onájme apodnájme nebyových priestorov
v platnom zneni. Nájomca mÔže ukončit' Zmluvu písomnou odôvodnenou výpoveďou
v zmysle $ 9 ods. 3 zákona č. 11611'990 Zb. o nájme a podnájme nebýových
priestorow platnom zneni.
Písomné odstúpenie od Zmluvy musí bý doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú

známu adľesu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej

zmluvnej strane.

Pre prípad skončenia nájomného vzťahu Nájomca výslovne akceptuje opľávnenie
Prenajímatel'a na vypratanie predmetu nájmu najneskôľ nasledujúci deň po skončení
nájmu.
Plnenia, ktoré si Zmluvné stľany poskyli do dňa zán1ku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné si vyľovnat' vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku Zm|uvy.
Písomnosti týkajúce sa závázkov medzi účastníkmi' ktoľé vyplývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zaväzuju doručovat' poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou

doručuje zmluvná strana - odosielateľ písornnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na

adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I' tejto Zmluvy' resp' adľesu písomne oznámenú

zmluvnou stľanou ako koľešpondenčnú adľesu. Ak nie je moŽné doručiť písomnost' na

túto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoľý sa ju nepodarílo

doručiť.

0

/_)

2

J

4

5

6.

7

Zm|uva o nájme nebyových priestorov č.2712021



8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovat' písomnosti týkajúce Sa

záväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú ztejto zmluvy i prostredníctvom
e - mailu. Písomnosť doručenú e _ mailu tľeba doplniť najneskôľ do troch dní
predloŽením originálu spôsobom podľa preďchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. X.
zÁvpnnčNE UsTANovENIA

1. Zm|uva nadobúda platnost' dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa' Zm|uvné strany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy. Povinnosť
Zmluvu zverejnit' vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zákona č' 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v platnom znení
(zákon o slobode informácií).

2. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomne vzťahy účastníkov zákonom č.

11611990 Zb' o nájme a podnájme nebýových priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poriadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
Zm|uvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'

4. Pľenajímatel' a Nájomca sa zavázujú písomne si oznámiť kaŽdú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú
považovat' Za zmeny vyŽadujúce si uzavľetie dodatku k tejto Zmluve'

5' Zmluvne strany sa zavázujú, Že si budú poskýovať potrebnú súčinnosť pri plnení
závázkov z tejto Zrn|uvy a navzájom sa budú včas informovat' o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovat'všetky zmeny a dôleŽité okolnosti'

6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|wy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnost', nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokial' je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatváraní tejto Zm|uvy
Zm|uvne strany túto otázku brali do úvahy.

7. Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájornca prevezme
jedno (l) vyhotovenie a Pľenajímatel'prevezme dve (2) vyhotovenia.

8. Nájomca podpisom tejto Zmluvy poskytuje súhlas Pľenajímateľovi na spľacovanie
svojich identifikačných údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
Zm|uvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Nájomcu na účely plnenia tejto

Zm|uvy, a to počas trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklade tejto Zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.
Po uvedenom období budú tieto údaje z informačných systémov Prenajímateľa
zlikvidované' Nájomca môŽe odvolať kedykol'vek svoj udelený súhlas po ukončení
platnosti Zmluvy a vyrovnaní všetkých záväzkov.
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9 Zm|uvnéstrany vyhlasujú, Že Zm\uvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli

mu,vyhlasujú,Žeobsahu3eurčitý,jasnýaztonlmiteľnýpľejavichvôleaĺaznak
súhlasu ju podpizujú.

Pľíloha č. 1 _popis predmetu nájmu

Šaľa !{,4....rr^

Za Prenajímateľa:
Za nájomcu

Petronela Dovalovská NelDent
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Pííloha č.1

P dorys sociálneho zariadenia pre umelri ľadovri plochu

11,15 m

1

šatiĺa
29,15 m2

sedenie
pri bufete

30,67 mz

ĺn4,52

2

miestnoď
pre personál

z4,O5mz

chodba

j,77 m

3

bufet
14,33 m2

5

WC ženy

L7,5zÍlz

4
kancelária
správcu
28,5 m2

uor. r

chodba

vstupná
chodba

oreds, I

6

WC muži

L7,szÍ.2

15 miéstnoď
trénerov

rozhod.

14

13

prqds. _1_
t-

I
kotol a

13,50 m2

Ĺ2

sprchy
76,62rn2

9
sprchy
16,8 mz

11

šatlĺa
33,75 mz

chodba 16

34,08 m2

10

šet e

Wchod

hlavnrĺ vchod


