


Účel a doba nájmu

.t
1. Účelom krátkodobého nájmu je užívanie predmefu nájmu na: .....,....-§. j,.l-F]-n. .V.Jí..ft:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň/dni : ,, |.|-r.Í:,:'i:Ď::Jo:" 
oslava' ples a pod'1

l/.'

v tase oa..,1]i;!.!...do...,.-._..

Najviac na I0 dní v kalendórnom mesiaci s tym istj,m nójomcom § 13 ods.5 písm. c) zókona ě. 278/1993 Z.z.
o sprólle majetku štótu y znení neskorších predpisov.

1.

Článok III
Nájom a podmienky úhrady

zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímatel'ovi nájom a náklady za služby
sqoj9né s nájmom (elektrika, voda, plyn, a prevádzková l výrobiá éžia) a ceiy 

"u 
orouu

o|vil11ilcei sa od požadovaných služieb a dohodnutého menu vi-ď príloha č.'Í n 
""rúor"; 

,1ýlk"
"4,!,Y,,;:,,..€ v súlade so Všeobecne závázným nariadením vÚc Ňitra, na účet prenajímateřa na
základe faktúry, ktorú prenaj ímate|' \,ystaví.

v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania so zaplatenim nájomného alebo iných
peňažných závitzkov, ktoré je povinný zaplatit' prenajímatefovi na základe tejto zmluvy, je
nájomca povinný zaplatiť prenajímatel'ovi uroky z omeškania vo výške uě"o"j p.auny.
predpisom účinným k prvému dňu omeškania,

2.

J.

l.

5.

článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zaviizuje uŽÍvať nebYové priestory ajeho zariadenie len v rozsahu a na účel dohodnutí
v tejto zmluve.

Nájomca nieje oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretím osobám.

Nájomca zodpovedá za škodu spósobenú na prenaja|i,ch priestoroclr ním, tretími osobami v plnej

P'Šry. V Prípade vzniku takýchto škód, je nájomca povinný uhradiť prenajímatelbvi skutočnú škodu.
skoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa
škoda uvedením do póvodného stavu.

Nájomca sa zaviizuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu.

prenajímatel' si lyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zmluly v prípade , že prenajaťý neb}to\"ý
Priestor bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej einnósti alebo v súvislóstis níÁ.

článok v
Skončenie nájmu
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