
Zmluva o prenájme Obecnej športovo - kultrúrnej haly č 20230303
uzatvorená v

zmysle zák. č.l16lt990 zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov medzi účastníkmi

Prenajímatel':
Obec Radol'a,
Vadičovslcí cesta 4,023 36 Radol'a
zastúpená Ing. Antonom Tkáčikom, starostom obce,
ICO: 00ó23814,DIC: 2020559398,
Bankovó spoienie: VUB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto,
číslo účfu: IBAN SK8202000000000016729322
Nájomca: Mažoretky Dreamg Námestie slobody 336161,0240tKysuckó Nové Mesto,

v zastúpení Edita Duranovár,
I.

PREDMET ZMLUVY
l. Prenajímatel Obec Radoťa je qýlučným vlastníkom Obecnej športovo - kultúrnej haty (ďalej len ,,hala")

v areali zš v obci Radoťa.
2. Prenajímateť prenajíma nájomcovi halu.
3. Nájomca sazavázuje vnžívať predmet nájmu iba na účely v súlade s VZN ě,3l20l3 ktoqirrn sa určuje

prevádzkový poriadok Obecnej športovo - kulturnej haly v obci Radoťa, ďalej ,,VZN ě,3l20l3*.
II.

DOBA TRVAMA ZMLUYr
1. Doba nájmu sa dojednáva na dobu určitu s účinnosťol od24.09.2021

v termínoch: 04.03.2023 (sobota) - 9:00 * 15:00,
25.3.2023 (sobota) - 9:00-15:00
22.4.2023 (sobota)- 9:00-15:00, spolu 18 hodín

2. Nájomný vďah podl'a tejto zrrluvy sa skoněí:
a) uplynutím doby nájmu,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,

c) aýpoveďou ktorejkol'vek rnluvnej strany ajbez udania dóvodu
d) nezaplatením nájomného v zmysle čl. III tejto zmluvy.

nL
NÁlonnllE

1. Účastníci sa dohodli na nájomnom podťa YZN 3/2013, tj. 20,-- €/ hod
2, Nájomné bude uhradené naúčet obce, po ukončeni kalendárneho mesiac4 najneskór do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca

Iv.
rNÉ, D&,EDNANIA

1. henajímateť sa zaviizuje dodĚiavať VZN 3/2013.
2. Nájomca sa zavžizuje, že pokiať dójde jeho pósobením k vzniku škody na prenajatých priestoroch , tuto

škodu bezodkladne oznarni prenajímatefovi a odstrrirri na vlastné náklady v čo najkratšom možnom
termine po zisteni škody.

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu inej osobe, v opaěnom pripade má
prerrajímateť právo okanáte odstupiť od nájorrmej zmluvy.

4, Najomca preberá plnú zo@ovednosť za ďo&fravanie hygienickYch a protipandemic\ých opatrení v
priestoroch haly v čase jej vyržívania.

v.
zÁvnnnčNÉ, usTANovENIE

1. Zmllvaje vyhotoverrá v dvoch vyhotoverriach s platnosťou originrálu. Každji účastnik obdrží jedno
vyhotovenie,

2. Zmlavanadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v zmysle
platných právnych predpisov.

3. Zmlavné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zrn7lvaje prejavom ich
slobodnej, vžĚnej a ničím neobmedzenej vóle, na znak čoho ju podpisujú.

V Radoli dňa: 03.03.,2023

Nájomca


