
 
Zmluva   o   nájme   kultúrneho   domu   

OCU/2023/S17/E59 

 
 
Prenajímateľ:  Obec Telince,            IČO:  00611204,       zastúpená starostom obce  
                               Róbertom  Szurdim 

 
a 

Nájomca : 
                                        
Meno a priezvisko: Pavel Danko Sulai                RČ/IČO/mobil:                     
Bydlisko:       
 
 

u z a t v á r a j ú 

 
 
 
zmluvu o nájme kultúrneho domu v Telinciach vedenú pod s.č.100. 
 

I. 

 Predmetom nájmu je kultúrny dom o výmere 390 m2 s príslušenstvom a zariadením 
uvedeným v inventárnom súpise, ktorý je súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 

 

 
II. 
 
 

      Doba nájmu je od  27.01.2023  do  29.01.2023 

 
Účel  nájmu :                    rodinná oslava 

 
III. 

 
1. Výška nájmu je určená vnútorným predpisom obce Telince a je vyčíslená  na Prenájme 
inventárneho majetku KD,  ktorý tvorí prílohu zmluvy o  nájme. 
             
2. Úhradu za el. energiu zaplatí nájomca podľa skutočnej spotreby do troch dní od 
skončenia nájmu. 
 
3.  Zálohu za uvedené priestory vo výške 100,-eur uhradí nájomca pri podpise tejto zmluvy 
do pokladne obce. 

IV. 



 Prenajímateľ zabezpečí vykurovanie / v zimnom období /,  úžitkovú vodu, el. 
energiu o čom sa nájomca presvedčí pri preberaní priestorov. Za nedostatky po odovzdaní 
priestorov prenajímateľ nezodpovedá. 
 

V. 
 Nájomca je zodpovedný za stanovený počet hostí v priestoroch a neprekročí jeho 
kapacitu, ktorá je 100 osôb. Zodpovedá za poriadok a slušné správanie návštevníkov. 

 
 
 

VI. 
 1. Nájomca je zodpovedný za prevzatý inventár podľa inventárneho súpisu ako i 
priestory, a v prípade poškodenia sa zaväzuje spôsobenú škodu uhradiť do 30 dní odo dňa 
odovzdania priestorov. 
 2. Pri takom poškodení inventára, ktoré znemožní jeho ďalšie riadne použitie sa 
nájomca zaväzuje zakúpiť taký istý prípadne podobný inventár do 30 dní odo dňa 
odovzdania priestorov. 
 

VII. 
 
 Nájomca je zodpovedný za udržiavanie poriadku okolia kultúrneho domu. 
 

VIII. 
 
 Nájomca je povinný odovzdať inventár kuchyne zástupcovi OcÚ čistý najneskôr do 3 
dní po ukončení akcie. 

IX. 
 
 Nájomca sa zaväzuje, že dodrží nariadenie : Zákaz fajčiť v priestoroch kultúrneho 
domu. V prípade porušenia tohto nariadenie si je vedomý, že mu môže byť uložená pokuta 
vo výške  100,- eur  v zmysle platných predpisov. 
Nájomca sa zaväzuje, že na podujatí nebude vyberať vstupné a nebude predávať 
alkoholické nápoje, a v prípade porušenia  nájomca súhlasí a zároveň prehlasuje, že uhradí 
pokutu  vo výške max. 1000,- eur  do 3 dní od ukončenia akcie a túto pokutu považuje za 
primeranú. 
Užívateľ je povinný zabezpečiť organizovanie podujatia tak, aby hlukom neboli rušení iný 
obyvatelia obce.  
 

X. 
Pri nájme priestorov na športové akcie sa nájomca zaväzuje odstrániť z podlahy nečistotu 
spôsobenú nevhodnou obuvou na vlastné náklady. Nájomca sa zaväzuje, že pri občerstvení 
bude  podávať len priemyselne vyrobené nápoje. 
Nájomca zodpovedá za dodržanie COVID opatrení. 

 
 

XI. 



 
Nájomca svojím podpisom dobrovoľne udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných 
údajov samospráve Obec Telince, IČO: 611204 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na 
základe tohto súhlasu môže  spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom: 
meno, bydlisko, rodné číslo, (IČO), telefónny kontakt. 
  

 
XII. 

 
       Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 
vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach  podpísali. 
 
 Jedno vyhotovenie zmluvy obdržal prenajímateľ a jedno vyhotovenie nájomca. 
 
 
 
 

 
 
                                   
V Telinciach dňa  27.01.2023 

 
 
 
 
.................................         .................................. 
     prenajímateľ                     nájomca 


