Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kultúrneho domu
184/2017
č,

V zmysle § 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Prenajímateľ:

Nájomca:

OBEC LIESEK
Štatutárny zástupca: Ing. Dreveňák Martin
IČ0:00314617
Bankové spojenie: VÚB Trstená, č. ú. SK 70 0200 0000 0009 1822 8332
5-JperOčko • Občianske zdn'
Palárikova 76, 022 01 -, .,
IČO: 42 432 ,;,k
tel.: +421 911 609 ,.
superocko.oz@gmai·

uzatvárajú dňa 23. 02. 2017 /štvrtok/
Zmluvu o nájme nebytových priestorov

1.
Prenajímateľ, ako vlastník Obecného kultúrneho domu, prenajíma nájomcovi priestory
Kultúrneho domu a to - čajovňa KD

II.
Nájomca bude od podpísania tejto zmluvy uvedené priestory v čl. I. tejto zmluvy užívať na :
meranie zraku

III.

O/

pô

Nájom sa uzatvára na dobu - 23 02. 2017 v čase od iQ ... do .1.1.. hod.
Zodpovedný za odovzdanie a prevzatie priestoru: čajovňa, WC.

IV.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné v sume 1.9. .. € za poskytnutý nájom.
Nájomca zaplatí nájom po podpísaní tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

v.
Prenajímateľ je povinný odovzdať priestory Kultúrneho domu nájomcovi v stave spôsobilom
na dohodnuté užívanie.

VI.
Nájomca je povinný užívať dojednaný priestor len v rozsahu a na účel, ktorý bol dojednaný
v tejto zmluve. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť priestory Kultúrneho domu
prenajímateľovi v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, v prípade
poškodenia zaplatiť vzniknutú škodu (poškodenie inventáru). Nájomca je povinný dodržiavať
predpisy bezpečnosti a požiarnej ochrany.
VII.
Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami. Účastníci zmluvných strán si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v 2 vyhotoveniach podpisujú, 1 zmluva pre nájomcu, 1 zmluva
pre prenajímateľa.
V Liesku dňa 23. 02. 2017
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Za prenajímateľa: Ing. Martin Dreveňákr·,
starosta obce
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Za nájomcu:

f .

