
Zmluva o prenájme Obecnej športovo - kuttrúrnej haly č 20222312l
lr*l&qcen{x

zmysle zár- ě. tl6l199a zb. O nájme a podnáime nebytových priestorov medzi účastlríkmi

Prenajímatel':
Obec Radol'a,
Vadiěovská cesta 4, 023 36 Radol'a
*tr&ÉPén&I4= A*lenen* Tléi§ilren**rgŘq§ÉA*4h§er
ICO: 006238l4,DlC: 2020559398,
Bankové spojenie: VUB a.s. pobďka Kysucké Nové Mesto,
číslo účfu : IBAN SK82020000000000l 67293?2
Nájomca:

Slívka Zahradníková. bvtom Rádol1

I.
PREDMET ZMLUVY

l. Prenajíma_teť Obec Radoťa je vý,lučným vlastníkom Obecnej športovo - kultúrnej haty (dalej len ,,halď')
v areáli zs v obci Radoťa.

2. Prenajímateť prenajíma nájomcovi halu.
3. NáJomca sa zavžnulé vyttživaťpreďmet nájinu iba na úče§ v súl'atlé s\rZTrl'č. 3žUBktorim sa určuj'e

prevádzkov,ý poriadok Obecnej športovo - kultúrnej haly v obci Radoť4 ďalej ,,VZN ě.3l20l3*.
il.

DoBA TRVAI\IIA ZMLIIVY
1 . Doba nájmu sa dojednáva na dobu urěitu s úěinnosťou do 3l,12.2022

+ *e*roae+ pbÉek +7t3&* 1&*
2. Nájomný vďah podťa tejto zmluvy sa skoněí:

a) uplynutím doby nájmu,
b) písomnou dohodou zrrrluvných sfrán,

c) výpoved'ou ktorejkol'vek zrrrluvnej sfiany ajbezudania dóvodu
d) nezaplatením nájomného v zmysle čl, ilI tejto zmluvy.

nI.
nÁ.rouNÉ,

t, Účastrici sa dohodli na nájomnom podťa VZN 3l20I3.
2. Nájomné je bude uhradené na úěet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce, po ukončení kaleíldárneho
mesiac4 najneskór do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Podťa skutočrrého plnenia.

IlL
INE DOJEDNANIA

1. Prenajímatet sa zavťintje dodržiavať VZN 3l20t3.
2. Nájomca sa zavžizlje, že pokiať dójde jeho pósoberrím k vzniku škoďy na prenajatých priestoroch , tuto

škodu bezodkladne oznárni prenajimateťovi a odstrani na vlastné náklady v čo najlaatšom možnom
tenrúne po zisterrí škody,

prenajímateť právo okamžite odstupiť od nájomnej zmluvy
4. Nájomca preberá plnú zodpovednosť za dodráavanie hygienic§ých a protiparrdemiclqých opatrení v

priestoroch haly v čase jej vyrržívania.

v.
zrlvnpočuáLt§TAJ\lovEtJJg

1. Zm7uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originflu. KaždY účastník obdrží jedno
vyhotovenie.

2. Zmluva nadobúda platrrosť dňom jej podpisu zmluvn;ými stranami a účinnosť deň po zverejnení v zmysle
plafrrých právnych predpisov,

3. Zmhwné strany si zmluvu prečítali, jej obsatru porozumeli a prehlasujú, že nrtluvaje prejavom ich
ďsůdBe+váčsq-"a.l!říE._t.-r.!M€íJ#f,4,r,-.sge.aak+úa,ri+-rdega+t

VRadoli dňa: 23.12,2022

"úJ,-,l.,á
Prenajímateť Nájomca


