Zmluva c.

5/2018KD

o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
uzatvorená podla ustanovení zákona c. 116/1990 Zb o nájme a podnájme nebytových
priestorov v piatnom znení
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
1.

Mesto Trencín
Zastúpené:
Sídlo:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Mgr. Richard Rybnícek, primátor mesta Trencín
Mierové námestie c. 2, 911 64 Trencín
00312037
2021079995
25581243/7500 Ceskoslovenská obchodná banka
a.s., korporátna pobocka Trencín
SK61 7500 0000 0000 2558 1243
CEKOSKBX

ako „prenajímatel
2.
Sídlo/adresa:

Janka Caklošová

ako „nájomca"
uzatvárajú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trencín c. 12/2011 o urcovaní cien za
prenájom nehnutelností vo vlastníctve Mesta Trencín v platnom znení a jeho prílohy c.2 - Zásadami
krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trencín v kultúrnych zariadeniach a v
súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trencín túto zmluvu.
Ciánok 1
1.

Prenajímatel je vlastníkom nehnutelnosti: KD Zábiatie

2.
Prenajímatel prenajíma nájomcovi v kultúrnom zariadení uvedenom v cl. ods. 1:
priestory: sála KD
a materiálno - technické vybavenie (zoznam majetku):
Na úcel nájmu: KAR
v dnoch: od 12.2.2018 /2hod./
Ciánok 2
1.

Za akékolvek škody, ktoré vznikli v súvislosti s prenájmom priestorov uvedených v cl. 1 ods. 2
mestu, nájomcovi, prípadne tretím osobám zodpovedá v súlade s platnou právnou úpravou
(zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov) nájomca a hradí ich
v plnom rozsahu.

clánok 3
1.

Výška nájomného je urcená v súlade so Zásadami krátkodobého a jednorazového
prenajímania majetku mesta Trencín v kultúrnych zariadeniach. Nájomca uhradí stanovenú
platbu - nájomné vo výške 18€ najneskôr do 9.2. 2018 a to: v hotovosti do pokladne Mesta
Trencín, alebo na základe faktúry vystavenej prenajímatelom, variabilným symbolom bude císlo faktúry.
Clánok 4

1.
2.
3.
4.
5.

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a to na den/dni uvedené v clánku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
Na základe tejto zmluvy bude pri prevzatí priestorov vystavený a oboma zmluvnými stranami
podpísaný Protokol o prebratí a odovzdaní nelinutefnétio a linutefnétio majetku.
Práva, povinnosti a právne vztahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovat príslušnými
ustanoveniami Obcianskeho zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitelne a urcite, nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju precítali, porozumeli jej obsahu
a naznak súhlasu ju podpísali.
V súlade s § 11 zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
zmluvná strana 2 súhlasí so spracovaním jej osobných údajov zmluvnou stranou 1, v
rozsahu v akom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a
za úcelom ich spracovania v informacných systémoch zmluvnej strany 1 ako aj oprávneného
zverejnovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná strana 2 udeluje súhlas
dobrovolne, na dobu neurcitú. Po ukoncení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých
záväzkov a pohladávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykolvek odvolat
písomným oznámením zmluvnej strane 1.

V Trencíne 8.2.2018

V Trencíne 8.2.2018

Prenajímat:^—

Nájomca:

podpis anonymizovaný
í/.^

^

^

Mgr. Richard Rybnícek,
primátor mesta Trencín

í€cMC

IMtfH:^^

podpis anonymizovaný
Janka Caklošová

