
Zmluva č. 81/2018 
O krátkodobom podnájme nebytových priestorov 

Dom kultúry v Seredi v zastúpení štatutárnym zástupcom /ďalej len DK / 
IČO : 318 71 798  DIČ : 202 100 59 65 

a podnájomcom 

Firma /fyzická osoba/ : Ev.a.v.cirkevný zbor Trnava dcérocirkev Sereď 

Sídlo / Trvalý pobyt :  

V Zastúpení : Mária Tušková 

IČO : 45 013 730        DIČ:   Č.OP.:  

Uzatvárajú 

1. Zmluvu na krátkodobý podnájom miestnosti č. 3 banketová sála s príslušenstvom (toalety) 
Na deň / dni  02. 12. 2018                    od 15:00 hod do 17:00 hod 
Na účel : posedenie 
 
2. Pre daný účel podnájomca požaduje od DK tieto platené služby  : primerané osvetlenie 
 
3. Podnájomca pre daný účel prevzal od DK nasledovný inventár  
Stoly a stoličky sú súčasťou prenajatého priestoru a ceny podnájmu, prenájom kuchynského riadu je 
dohodnutý osobitnou zmluvou 
 
4. Podnájomca sa zaväzuje odovzdať priestory a inventár v pôvodnom stave. Akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú počas podnájmu v prenajatých priestoroch hradí a ich opravu ihneď zabezpečuje 
podnájomca. 
 
5. Podnájomca za podnájom uhradí čiastku  :            24€ 

za zapožičaný inventár         .......................................... € 
za ďalšie služby                      .......................................... € 
 
slovom   :                                       dvadsaťštyri euro 

a/Uvedenú čiastku podnájomca uhradí v hotovosti do pokladne DK, alebo na základe vystavenej 
faktúry na účet DK č. . 5036688778/0900 SLSP a.s. hromadným prevodným príkazom, /nehodiace sa 
prečiarknuť/. 
b/ nájomca zaplatí pri podpise zmluvy zálohu vo výške 100 € do pokladne DK. V prípade zistenia škôd 
na hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku budú náklady na ich odstránenie hradené z uvedenej 
zálohy. 
 
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. Podnájomca zabezpečí, aby sa v prenajatých priestoroch nefajčilo. V prípade zistenia, že zákaz 
fajčenia v prenajatých priestoroch bol porušený prepadá záloha /bod č. 5b tejto zmluvy/ v prospech 
DK. 



 
9. Prenajímateľ nezodpovedá podnájomcovi za prinesený tovar a jeho osobné veci. 
 
 
10. Ďalšie dojednania :  podnájomca si zabezpečí 
- osoby zodpovedné za poriadok  v prenajatých priestoroch 
- osoby zodpovedné za  priestory  šatne a toaliet 
 
11 Uvedená zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých si jeden ponechá DK a jeden 
podnájomca. 
 
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.   
12. Podnájomca nesmie rušiť nočný kľud, rušenie nočného kľudu je priestupkom proti verejnému 
poriadku v zmysle § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov a podnájomca môže byť pokutovaný príslušníkmi Mestskej polície v Seredi. Porušenie 
nočného kľudu môže byť dôvodom na zrušenie podnájomnej zmluvy a okamžité ukončenie 
podnájmu.  

 
 
 
V Seredi dňa : 02.12.2018  
 
 
...........................................       .................................. 
Za DK – štatutárny zástupca           za podnájomcu 


