OBEC LIESKOVEC
Stredisková154/26, 962 21 Lieskovec

Zmluva
o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci
Prenajímateľ:
Obec Lieskovec
Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec
Zastúpená Michalom Turayom, starostom obce
IČO:00647861
DIČ:2021346228
Nájomca:

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec
zastúpené Ing . Valachom, predsedom spoločenstva

Akcia: Výbor spoločenstva
Obec Lieskovec prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona 116/90 Z . z., zákona 526/90
Z. z. v znení neskorších predpisov a to objekt Kultúrny dom, postavený na parcele č. 347/1 .
Čl. 2
1.Zmluvné strany sa dohodli, že usporiadateľ akcie na vlastné náklady zabezpečí:
po skončení akcie:
-upratanie prenajatých priestorov
-uloženie stolov a stoličiek na pôvodné miesto
-dôkladné vyčistenie sociálnych zariadení
2.Počas akcie bude kontrolovať sociálne zariadenie, hlavne prívod vody do WC.
Čl. 3
1. Nájomca sa zaväzuje, že zodpovedá za riadne užívanie objektu počas doby prenájmu
2. Nájomca sa zaväzuje, že počas akcie nebude manipulovať s plynovými pecami
(gamatkami).
3.Vzniknutú škodu nájomca plne nahradí, alebo vec uvedie do pôvodného stavu do 7 dní. Ak
by nebolo možné vec opraviť, usporiadateľ na vlastné náklady zabezpečí jej zakúpenie tak,

aby predmetný objekt bol prevádzkyschopný, alebo zaplatí Obecnému úradu v Lieskovci
opravu a náklady s ňou súvisiace do 10 dní.
4.Akékoľvek iné zmeny, ktoré nie sú uvedené v nájomnej zmluve, je potrebné konzultovať so
štatutárnym zástupcom obce Lieskovec.
5.Výška nájomného za prenájom KD je 0.- €
6. BOZP a PO si zabezpečuje nájomca.
Čl. 4
1. Akcia sa povoľuje na deň: 10.07.2019 v čase od 17,00 hod. do 18,30 hod.
2. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný majetok si je povinný poistiť na vlastné
náklady.
Prenajímateľ nezodpovedá za jeho prípadnú stratu, resp. zničenie.
3. Platnosť zmluvy je na dobu určitú: 10.07.2019
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam inventára KD, záznam o evidencii
prevzatia a odovzdania kľúčov a zápisom o stave objektu po každej akcii.
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 09.07.2019

V Lieskovci, dňa 09.07.2019

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

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

