
Zml u v a
o pľenájme nebytoqých priestorov a o odmene

za služby spoiené s užívaním nebytových priestoľov

Čl I.
Zmluvné stľany

Prenajímatel':
Sídlo:
Štatutámy zástupca:
lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

obec Mojmírovce
Námestie sv. Ladislava 93Il], 951 15 Mojmírovce
Mgľ. Martin Palka
00308269
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
sK83 5600 0000 0008 0085 3001

Nájomca: KUDRYOVÁ Edĺta

Adresa Prĺ hlĺníku 767119
951 15 Mojmírovce

naľodená:

Email:
Telefón:

Čl u.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ pľenecháva do uŽivania nebytové priestory a inventáľ v objekte
Kulturneho domu v zmysle Všeobecne zćryäzĺého nariadenia obce Mojmíľovce (ďalej len

,,VZN") č).2l20I9 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Mojmírovce
a za prenájom nebytových priestoľov a zariadęni vo vlastníctve obce Mojmírovce na účel
určený touto zmluvou nájomcovi, ktoý sa zaväzlje predmet tejto zmluvy prevziať a plniť
všetky svoje povinnosti, vyplývaj'űce z tejto zmluvy.

Čl. ru.
Účel užívanĺa

Nájomca budę užívať uvedené nebytové priestoľy a inventár za účelom kona.nia ľodinnej
oslavy.

čl rv.
Doba platnosti azánik

1. Nájom nebýových priestorov a inverrtáru je dohodnutý na dobu určitu:

Dňa 16.07.2022 od 8,00 do t6.07.2022 do 22,00 hodiny.

1.



2. Nájomca môže zmluvu vypovedať vjednotýždňovej výpovednej lehote aj bez uvedenia
dôvodu. Prenajímateľ nemôže zmluvu vypovedať bez uvedęnia dôvodu, alebo z dôvodu
uvedeného v tejto zmluve.

3. Nájomca pľeberie kľúče, prenajaté priestory azariađęnie od prenajimateľa, tým pľeberá
zodpovednosť aj zainventár, ktoľý sa v prenajatých priestorochnachádza.

4. Nájomca sa zaväzuje pri uŽivani prenajatých priestorov prísne dodrŽiavať aktuálne
hygienické a epidemiologické nariadenia určené Úradom verejného zdravotníctva.

5. Po skončení prenájmu nájomca uvedie prenajaté priestory do pôvodného stavu, odovzdá
kl'uče prenajímateľovi, ktoý skontľoluje priestory a inventár. Prípadné poškodenie, či
stratu pľenajatého inventáru hľadí nájomca v plnej výške. Prenajaté priestory odovzdźt
nájomca čisté - upratané.

Čl v.
Výška a splatnost' nájomného

1. Výška nájomného v zmysle VZN č. 2l20I9 pľíloha č. 1, písm. Al2lc): jednorazový
' prenájom priestorov v kultumom dome fyzickým osobám, živnostníkom a pľávnickýľn

osobám za účelom organizovania ľodinných osláv. vyročí (oslavy, kaľ, jubileum, ...).
Pľenájom na 1 deň.

2. Celkové nájomné predstavuje čiastku 150 € (vel'ká sála)
3 ' Výška úhrady za jednorazový prenájom priestorov v kulturnom dome sa stanovuje dohodou

pričom minimálna sadzba je (nájom za použivané priestoľy sa sčítava, nájomné je vľátane
eneľgií).

čl vr.
Vzájomné vzťahy zmluvných stľán

1. Nájomca prehlasuje, Že je oboznámený so súčasným technickým stavom prenajatých
priestorov a inventáru, a že v takomto stave ptenajaté priestory a inventár od
prenajímateľa preberá. Súpis prenajatého inventáru tvorí neoddelitel'nú prílohu tejto
zmluvy.

2. Nájomca je oprávneĺý uŽivať prenajaté priestory a inventár v rozsahu dohodnutom v tejto
zmluve.

3. Nájomca je povinný uviesť prenajaté priestory do pôvodného stavu a bezodkladne na
vlastné náklady odstľániť všetky nedostatky a poškodenia, ktoré v prenajatých priestoroch
spôsobil vlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoré prijali jeho pńkazy.

4. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, resp. zničenie hnutelhého majetku nájomcu.
5. V súlade s $ 6 ods. 2 zźtkona NR SR č.3I4l200I Z. z. o ochrane pred požiarmi, nájomca

zabezpeči plnenie úloh, vyplyvajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov' a technických noriem z odboru ochrany pred požiarmi, ako samostatná fyzickápodnikajúca
osoba.
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čl vrr.
Záverečné ustanovenĺa

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovaťlen písomnou formou a to
so súhlasom zmluvných strán.

2. o ostatných bližšie neupravených vzťahoch medzi oboma zmluvnými stľanami
p lati a prís lušné zttkonné ustanovenia.

3. Zm|uva sa vyhotovuje trojmo, pričom l exemplár dostane nájomca a2 vyhotovenia
zmluvy zostźx aj,tl prenaj ímateľovi.

4. Nájomca pođpisom tejto zmluvy vyjadruje na zźlklade ustanovenia $ 7 ods.I zźtkoĺač.
l22l20l3 Z.z. o ochľane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov prenajímateľom na účely súvisiace s nájomným vzťahompodľa tejto zmluvy.

5. Zm|uva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

V Mojmíľovciach, dřla 15.7.2022

Nájomca Pýlnjimatel'
Mgľ. Martin Palka

starosta obce
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