
Zmluva č. 74 A  /2014 
O krátkodobom podnájme nebytových priestorov 

Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď,  v zastúpení štatutárnym zástupcom Mgr. Františkom 
Čavojským                /ďalej len DK / 
IČO : 318 71 798  DIČ : 202 100 59 65 

a podnájomníkom 

Firma /fyzická osoba/ : Martin Neslušan 
Sídlo / Trvalý pobyt : Pažitná 1015/31, Sereď 926 01 
V zastúpení :   
IČO :                             DIČ:     

Uzatvárajú 

1. Zmluvu na krátkodobý podnájom nebytových priestorov: 
    Od: 1.12.2014 do 31.03.2015         denne: 4-6 hodín 
Na účel : cirkevné zhromaždenia 
2. Pre daný účel podnájomník požaduje od DK tieto platené služby  :elektrickú energiu, vodu 
 
3. Podnájomník pre daný účel prevzal od DK nasledovný inventár : - 
  - kľúče od vchodov do DK 
 
4. Podnájomník 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 Podnájomník za podnájom uhradí čiastku  :   60 €/mes. 
        

slovom   :                                        šesťdesiat  eur 
Uvedenú čiastku podnájomník uhradí každý mesiac v hotovosti do pokladne DK, alebo na základe 
vystavenej faktúry na účet DK č. 5036688778/0900 prevodným príkazom. 
6. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len po vzájomnej dohode.  
7. Táto zmluva je súčasne objednávkou a slúži zároveň ako podklad k vyúčtovaniu. 
8. Prenajímateľ nezodpovedá podnájomníkovi  za prinesený tovar a jeho osobné veci. 
9. Ďalšie dojednania: úpravu priestorov si podnájomník realizuje na vlastné náklady.  
10. Uvedená zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých si jeden ponechá DK a jeden nájomca. 
11. V priestoroch Domu kultúry je prísny zákaz fajčiť. 
12. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5 a Zák.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle DK, ktorým je internetová stránka 
mesta Sereď.   
 
V Seredi dňa : 1.12. 2014 
 
 
Podpísané                                                                                                                            podpísané 
...........................................       .................................. 
Za DK – štatutárny zástupca       podnájomník 


