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Zml u v a
o pľenájme nebytových priestoľov a o odmene

za služby spoiené s užívaním nebvtových priestoľov

Čl.l.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel':
Sídlo:
Štatutárny zźsttlpca;
lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

obec Mojmíľovce
Námestie sv. Ladislava 93Il7,951 15 Mojmírovce
Mgr. Maľtin Palka
00308269
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
sK83 s600 0000 0008 0085 3001

Nájomca: KUDRYOVA Edita

Adľesa Pri hliníku 767119
951 15 MoÍmíľovce

nařodená:

Email:
Telefón:

čl rr.
Pľedmet zmluvy

Prenajímateľ pľenecháva do uživania nebytové priestory a inventár v objekte
Kultrirneho domu v zmysle Všeobecne závđzného nariadenia obce Mojmíľovce (d'alej len

,,VZN") č,.2l20I9 o úhľadách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Mojmíľor'ce
a za prenájom nebyových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Mojmírovce na účel
určený touto zmluvou nájomcovi, ktoý sa zavánlje predmet tejto zmluvy prevziať a plniť
všetky svoje povinnosti, vyplývajirce z tejto zmluvy.

Čl. ul.
Účel užívania

Nájomca bude užívať uvedené nebytové priestory a inventár za účelom konania svadobnej
hostiny.

čl. ľ.
Doba platnosti azánik

1. Nájom nebýových priestoľov a inventáru je dohodnutý na dobu určitu

Dńa29.07.2022 od 11,00 do 01.08.2022 do 11'00 hodiny.
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2. Nájomca môŽe zmluvu vypovedať vjednotýždňovej výpovednej lehote ajbez uvedenia
dôvodu. Prenajímateľ nemôže zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, alebo zdôvodu
uvedeného v tejto zmluve.

3. Nájomca prebeľie kľúče, prenajaté priestory azariadenie od prenajímateľa, tým pľeberá
zodpovednosť aj za iĺventá1 ktorý sa v prenaj atých priestoroch nachádza.

4. Nájomca sa zaväzuje pri uživani pľenajatých priestorov prísne dodrźiavať aktuálne
hygienické a epidemiologické naľiadenia určené Uradom verejného zdravotnictva.

5. Po skončení pľenájmu nájomca uvedie prenajaté priestoľy do pôvodného stavu, odovzdá
kľúče prenajímateľovi, ktoý skontroluje priestory a inventár. Prípadné poškodenie, či
stratu prenajatého inventáru hradí nájomca v plnej výške. Pľenajaté priestory odovzdá
nájomca čisté - upratané.

čl v.
Výška a splatnost' nájomného

1. Výška nájomného v zmysle VZN č. 2l20I9 pľíloha č. 1, písm. N}ld): jednoľazový' prenájom priestorov v kulturnom dome fyzickým osobám, živnostníkom]a právnicťým
osobám za účelom organizovania svadieb (odovzdanie KD v piatok a preberanie KD
v pondelok alebo po dohode s pľenajímateľom)'

2. Celkové nájomné predstavuje čiastku 400 € (vel'ká sála)
3. Výška úhľady za jednorazový pľenájom pľiestorov v kulturnom dome sa stanovuje dohodou

pričom minimálna sadzbaje (nájom zapotlživané priestory 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 prenajaté priestory a inventár od
pľenajímateľa preberá. Súpis pľenajatého inventáru tvoľí neođdelitel'nú pľílohu tejto
zmluvy.

2. Nájomca je opľávnený uživať pľenajaté priestoľy a inventár v ľozsahu dohodnutom v tejto
zmluve.

3. Nájomca je povinný uviesť prenajaté priestoľy do pôvodného stavu a bezodkladne na
vlastné náklady odstrániť všetky nedostatky a poškodenia, ktoré v prenajatých priestoroch
spôsobil vlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoré pľijali jeho prikazy'

4. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie hnuteľného majetku nájomcu.
5. V súlade s $ 6 ods. 2 zźlkona NR SR č,.3l4l200l Z. z. o ochrane pľed požiarmi, nájomca

zabezpeči plnenie úloh, vyplýajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov
a technických noriem z odboru ochľany pred poŽiarmi, ako samostatná fyzicktĺpodnikajúca
osoba.
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čl vrr.
Ző.ľerečné ustanovenia

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

2. o ostatných bližšie neupľavených vzťahoch medzi oboma zmluvnými stľanami
platia prí slušné zźlkoĺné ustanovenia.

3. Zmllva sa vyhotovuje trojmo, pričom l exemplár đostane nájomca a 2 vyhotovenia
zmluvy zostávajú prenajímateľovi.

4. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje na zźtklade ustanovęnia $ 7 ods.l ztĺkona ć.

I22l20I3 Z.z. o ochľane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov prenajímateľom na účely súvisiace s nájomným vzťahom podľa tejto zmluvy.

5. Zmluva nadobúđa účinnosť dňom jej podpísania.

V Mojmíľovciach, dřn 28.7 .2022

Nájomca

ýsr' Martin Palka
starosta obce
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