Zmluva
o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci
Prenajímateľ:
OBEC Lieskovec
Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec
Zastúpený Michalom Turayom, starostom
IČO: 00647861
DIČ: 2021346228
Bankové spojenie: ČSOB Zvolen, IBAN SK0275000000004024652909

Nájomca: Ing. Jana Tužinská ŠPORT CENTRUM
Hájik 405/17
962 21 Lieskovec
Čl. 1
Obec Lieskovec prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona 116/90 Z. z. v znení
neskorších predpisov a to celý objekt športového areálu, ul. Hájik 374.
Čl. 2
Objekt prenájmu:
1/ tribúna futbalového ihriska,
2/ WC + altánok,
3/ dve šatne,
4/ sprchy,
5/ futbalové ihrisko,
6/ viacúčelové ihrisko
7/ rozhodcovká miestnosť
8/ spoločenská miestnosť
9/ bufet
10/ parcely KNC -1616/4
KNC - 1616/13
KNC - 1616/9
KNC - 1344/1
KNC - 1615/1
Čl. 3
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 19.07.2019 - 21.07.2019
Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4
Nájomné
Firemné športové podujatie pre firmy podporujúce aktivity obce – dohodou v sume 100.- €
Čl. 5
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca na vlastné náklady zabezpečí:
- upratanie prenajatých priestorov vždy bezprostredne po akcii
Nájomca sa zaväzuje, že zodpovedá za riadne užívanie objektu počas prenájmu a v prípade
vzniknutej škody plne za ňu zodpovedá.
BOZP a PO si zabezpečuje nájomca.
Vzniknutú škodu nájomca uhradí príslušnou finančnou čiastkou, alebo vec uvedie ihneď do
pôvodného stavu, prípadne zaplatí Obecnému úradu v Lieskovci opravu nehnuteľnosti..
Akékoľvek iné zmeny, ktoré nie sú uvedené v nájomnej zmluve, je potrebné konzultovať
so štatutárnym zástupcom obce Lieskovec.
Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci dňa 15.04.2008 uznesením č. 10/08 bod.4 odsúhlasilo
prenájom tribúny športového areálu, prenájom bol doplnený uznesením č. 78/2009 zo dňa
07.12.2009.
Športový areál zo strany Obecného úradu bude pripravený na odovzdanie nájomcovi dňa
19.07.2019.
Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný majetok si je povinný poistiť na vlastné náklady.
Prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, resp. zničenie.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.
Podpisom tejto zmluvy nájomca dáva prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných
údajov. Osobné údaje budú spracované v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
V Lieskovci, dňa: 15.07.2019

––––––––––––––––––––prenajímateľ - pečiatka
a podpis

V Lieskovci, dňa: 15.07.2019

–––––––––––––––––––––––
nájomca - pečiatka
a podpis

