Zmluva c.

10/2018/H

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 platnom znení
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
Prenajímatel:
Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Trencín
Mgr. Richard Rybnícek, primátor mesta Trencín
Mierové námestie c. 2, 911 64 Trencín
00312037
2021079995
Ceskoslovenská obchodná banka a.s., korporátna pobocka Trencín
S K 6 1 7500 0000 0000 2558 1243

Nájomca:
Názov:

Detský folklórny súbor KORNICKA

Sídlo/adresa:

Karpatská 40, 91101 Trencín

Štatutárny zástupca: Jaroslava Kohútová
ICO/OP:

36118419

Registrácia:
uzatvárajú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trencín c.12/2011 o urcovaní cien z a
prenájom hnutelného a nehnutelného majetku 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.
Clánok 1
1.

Prenajímatel je vlastníkom nehnutelnosti: ....KINO HVIEZDA

2.

Prenajímatel prenajíma nájomcovi v kultúrnom zariadení uvedenom v cl.1 ods.1 priestory:
miestnost c. 1:

DIVADELNÁ SÁLA

v dnoch:
úcel:

cena:

10/03/2018

, v case:

25,00

€/hod

13:00 - 18:00

VYSTÚPENIE DFS KORNICKA: „Dobre nech je tomu

domu"
miestnost c. 2:

X

cena:

v dnoch:

X

€/hod.

, v case:

úcel:

Clánok 2
1. Z a 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
majetku mesta Trencín
výške ....125,00 €
základe faktúry vystavenej

urcená v súlade so Zásadami krátkodobého a jednorazového prenajímania
v kultúrnych zariadeniach. Nájomca uhradí stanovenú platbu - nájomné vo
najneskôr do ..26/03/2018. a to: v hotovosti do pokladne Mesta Trencín, alebo na
prenajímatelom, variabilným symbolom bude císlo faktúry.
Clánok 4

1 .Zmluva s a uzatvára na dobu urcitú a to na den/dni uvedené v clánku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
2. Na základe tejto zmluvy bude pri prevzatí priestorov vystavený a oboma zmluvnými stranami
podpísaný Protokol o prebratí a odovzdaní nehnutefného a hnutelného majetku.
3. Práva, povinnosti a právne vztahy touto zmluvou neupravené s a budú spravovat príslušnými
ustanoveniami Obcianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitelne a urcite, nie v tiesni ani z a
nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju precítali, porozumeli jej obsahu a naznak
súhlasu ju podpísali.

[i 7 -02- 2018
v Trencíne
Prenajímatel:

podpis anonymizovaný '^D

Mgr. Richard Rybnícek,
primátor mesta Trencín

05 -02- 2018

V

.....Nájomca'^

podpis anonymizovaný

