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Zm.luva
o kľátkođobom nájme nebýoqých pľiestoľov

a

Zmluvné stľany

Pľenaiímateľ obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466 / 7, 900 42 Dunajská Lažná
zastúpená staľostom obce p. Štefanom}určíkom
osoba poveľená na uzavľetie zmluvy P. Iana Valašíková, vedúca
Miestreho kultúmeho strediska
IČo : oo 400 009

DIČ:2020663755
bankové spojenie: VÚB, a. s.,

číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 25522112

Zo Chovateľov poštových holubov
Nájomca

(meną priezvisko, ttázov fiĺmy)

90o [zDunajská Laźnä

(adresa tľvalého pobyfu, síđlo fiĺmy)

pán fozef Géhry

zastűpený

uzavľeli poďa ustanovení Zákona č.. 116/1990 b., o nájme a pľenájme nebytových
pľiestoľov túto zmluvu o nájme nebytoých pľiestoľov :

Čl l.
Pľeđmet zmluvy

'l'. Pľedmetom zm7uvy je dohoda zmlu'',rných strán o nájme nebytových pľíestoľov
a inventára v Mieshom kultúľnom stľedisku (ďďej len MKS) pre potľeby
organizovania:

70, aýročie založenia Zo choaateľoa poštoaýchholuboo Dunajskń Lužná

2. Nájomca je opľávnený vyużiť dohodnuté nebýové priestory:

Maló ąaelká sdla ilňa27.08.2021

3. Nájomca sa so stavom prenajatých nebytových pľiestoľov oboznámil v rámci
ohliadky a pľeberá ich na využitie podľa ods. 2.

4. Zuzavtetei zmluvy vzniká pľenajímateľovi povinnosť odovzđať prenaiímaný
pľiestoľ nájomcovi.

I



Čl u.
Cena a splatnosť nájmu

1". Nájom nebytového pľiestoru a inventáľa podľa Čl. I. zm7uvy je nájomcoví
poskytnuý bezođplahre, t.j. 0, € (slovom nula Euľ) vzhľadom k tomu, Že uveđené
podujatie je organizované v spolupľáci s obcou Dunajská Lĺžná' a taktieŽ pod
záštlto:u starostu obce.

Čl ul
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Pľenajímateľ je povirurý poskyfurúť nájomcovi služby súvisiace s možnosťou
pľevádzkovania uveđených pľiestorov.

2. Prevzatím prenajaých nebytových pľiestorov đo uživania prechádza na nájomcu
zodpovednosť za poškođenie, stľafu alebo odcudzenie inventára 'MKS
nachádzajíceho sa v pľenajaých pľiestoroch.

3. Nájomca pńuž1van1pľenajaých nebytových priestorov zodpoveđá v celom ľozsahu
za dođľžar,úe všetkých plabrých pľedpisov v oblasti požiamej ochľany, bezpečnosti
a ochĺane zdľavĺa pÍi pĺáci, hygreny a verejného poľiađku, ako aj ostatrrých
všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov.

Čl. ľ.
Skončenie náimu

1. Nájom đojednaný na uľčiý čas sa skončí uplynutím času, na ktoľý boI dojednaný.
2. Po ukončení nájmu je nájomca povinný nebytový priestoľ upľatať a vľátiť takom

stave, v akomhoptevzĄ s prihliadnutímna obvyklé opotľebenie.

Čl v.
Závereěné ustanovenia

1. Zm7uva bola vyhotovená v tľoch ľorĺnopisoch, zktoých dva sú určené pľe
pľenajímateľa a jeden pre nájomcu.

2. Zmeny a doplĺrky tejto zmluvy moŽno vykonať výhľadne foľmou písomného,
oboj stľanne pođpfu aného dopĹnku.

3. Zmluva nađobúda plafurosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účirnosť
dňom nasledujúci* po đni zveľejnenia na webovej stránke obce v zmysle $ 47a,
ođs. 1 občianskeho zákonníkav znett7zmien a doplnkov.

4. Zm7uvné stľany vyhlaĺ{ú, že zmlllva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne

1evýhođných pođmienok pre ktoľírkoľvek zo zmluvných stľán.
5. Učastríci si zmluvu pľečítďi, jej obsahu poľozumeli ana znak súhlasu ju

vlastroručne pođpísďi.

V DunajskejLužnej 9.08.2021. V Dunajskej dňa 19.
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Za ZaprenajimateÍa

OcÚ Dun. Lužná
Ceruzka


