Zmluva č. 70/2014
O krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Dom kultúry v Seredi v zastúpení štatutárnym zástupcom /ďalej len DK /
IČO : 318 71 798 DIČ : 202 100 59 65
a nájomcom
Firma /fyzická osoba/ : Roman Raninec
Sídlo / Trvalý pobyt : Garbiarska 50/51, 926 01 Sereď
V zastúpení :
IČO : 34244930

DIČ :

č. OP :

Uzatvárajú
1. Zmluvu na krátkodobý prenájom miestnosti č. : estrádna sála
Na deň / dni 2. 12. 2014
Na účel : vianočný večierok

od 17.00 hod do 24.00hod

2. Pre daný účel nájomca požaduje od DK tieto platené služby
Primerané osvetlenie, kuchynský riad a obrusy sú riešené osobitnou zmluvou
3. Nájomca pre daný účel prevzal od DK nasledovný inventár
Stoly a stoličky sú súčasťou prenajatého priestoru a ceny nájmu
4. Nájomca sa zaväzuje odovzdať priestory a inventár v pôvodnom stave. Akékoľvek škody, ktoré
vzniknú počas prenájmu v prenajatých priestoroch hradí a ich opravu ihneď zabezpečuje nájomca.
5 Nájomca za prenájom uhradí čiastku : 250 €
za zapožičaný inventár
.......................................... €
za ďalšie služby
.......................................... €
spolu
250 €
slovom :
dvesto päťdesiat euro
Uvedenú čiastku nájomca uhradí v hotovosti do pokladne DK, alebo na základe vystavenej faktúry na
účet DK č. 1264647953/0200 vo VÚB a.s. Galanta hromadným prevodným príkazom, /nehodiace sa
prečiarknuť/.
6. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len po vzájomnej dohode. V prípade
neohlásenej zmeny alebo jednostranného zrušenia kratšieho ako 48 hodín je DK oprávnený účtovať
všetky náklady spojené s prípravou prenajímaných priestorov – čo predstavuje 50 % storno poplatku.
7. Táto zmluva je vyhotovená na základe vyhl. Č. 18/96 o cenách v znení vyhlášky 87/96, je súčasne
objednávkou a slúži zároveň ako podklad k vyúčtovaniu.
8. Nájomca zabezpečí, aby sa v prenajatých priestoroch nefajčilo.
9. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za prinesený tovar a jeho osobné veci.
10. Ďalšie dojednania .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11 Uvedená zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých si jeden ponechá DK a jeden nájomca.
V Seredi dňa : 2. 12. 2014
Podpísané
...........................................
Za DK – štatutárny zástupca

podpísané
..................................
za nájomcu

