
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - kinosály

uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov.

ČI. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Obec Prašice 
00310964
956 22, Ul. 1. mája 142/142 
Erikou Nemešovou -  starostkou obce 
Príma banka a.s., pob. Topoľčany 
0886669001/5600

Jana Zvonárová -  JANPET partners

Kpt. Nálepku 1317/39A 
919 04 Smolenice 
Jana Zvonárová

ČI. II.

PREDMET NÁJMU

3. Obec Prašice je vlastníkom nebytového priestoru „Kultúrneho domu“ v obci Prašice 
na Ul. 1. mája, súpisné číslo 154/154. Kultúrny dom je zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1526.

4. Nebytový priestor pozostáva:
- Kinosála o rozlohe 285 m2 a kapacite 270 sedadiel
- Pódium o rozlohe 90 m2
- Šatňa hercov I. o rozlohe 6 m2
- Šatňa hercov II. o rozlohe 8 m2

1. Prenajímateľ:
IČO:
So sídlom: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

2. Nájomca:

Adresa:

Zodpovedná osoba:



ČI. III.

ÚČEL NÁJMU

Usporiadanie koncertu Kysucký prameň

ČI. IV.

DOBA NÁJMU

Nebytové priestory kultúrneho domu -  kinosály sa prenajímajú od 21.4.2017 do 21.4.2017 .

ČI. V.

NÁJOMNÉ

Cena nájmu je stanovená v zmysle platného VZN obce Prašice č. 3/2016 zo dňa 28.6.2016, 
uznesenie č. 179/2016, par. 3, odst. 2b) na výšku 150,- €

ČI. VI.

ÚHRADA ZA SÚVISIACE SLUŽBY

Úhrada za súvisiace služby je bezplatná.

ČI. VII. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIE

1) Predmetom nájmu sú hnuteľné a nehnuteľné veci, nachádzajúce sa v stavbách
a v zariadeniach uvedených v čl. 2 a v bode 2. Presný zoznam hnuteľných a nehnuteľných 
vecí bude uvedený v protokole o odovzdaní predmetu nájmu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy.
2) Po skončení nájmu je  nájomca povinný prenajatý priestor odovzdať v takom stave, 
v akom ho prevzal od prenajímateľa.



ČI. VIII. 

RÔZNE

Súhlas nájmu nebytového priestoru uzatvárajú obidve zmluvné strany vážne a bez 
tiesne a vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumiteľný.

Táto zmluva o nájme nebytového priestoru sa vyhotovuje v dvoch exemplároch.

Súhlas o nájme nebytového priestoru nadobúda účinnosť dňom 21.4.2017 .

V Prašiciach dňa 21.4.2017

Nájomca:

bna 7 «>ná "ivá - JANPET partners
Kpt v. •if 'rku  1317/39A

4 4 4 4

Prerenajimateľ/
Obec Prašice 

Erika Nemešová 
starostka obce


