
Zmlava o prenájme Obecnej športovo - kuttrúrnej haly č 2a230ll70l
uzatvorená v

zmysle zák č. tl6ll990 zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov medzi účastníkmi

Prenajímatel':
Obec Radol'a,
Vadičovská cesta 4,023 3ó Radol'a
z?strúpená Ing. Antonom Tkáčikom, starostom obce,
ICO: 00623814,DIC: 2020559398,
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto,
číslo účfu : IBAN SK820200000000001 6729322
Nájomca:

Ing. Silvia Macúšová, bytom Radol'a 364,

I.
PREDMET ZMLUVY

1. Prenajímateť Obec Radoťa je vý,lučným vlastníkom Obecnej športovo - kultúrnej haly (ďalej len ,,hala")
v areá{i ZŠ v obci Radoťa.

2. Prerrajímateť prenajíma nájomcovi halu.
3. Nájomca sazavántjevytůivať predmetnájmuibanaúčelyvsúladesVZN ě.3lZ0I3 ktoqimsaurčuje

prevádzkorlý poriadok Obecnej športovo - kultúrnej haly v obci Radoťa" ďalej ,,VZN ě.3l20l3*.
II.

DoBA TRVAMA zMLtryY
t.Dobanájmusadojednávanadobu urěitu do31.12.2023 súčinnosťou od20.0l.2023

v termínoch: pondelok 18:00- 20:00
2. Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa skončí:

a) uplynutím doby nájmu,
b) písomnou dohodou zrrluvných strán,

c) qýpovedbu ktorejkoťvek zrnluvnej síany ajtlr-z udania dóvodu
d) nezaplatením nájomného v zmysle čl. III tejto zrrrluvy.
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t. Účastrúci sa dohodli na nájomnom podťa VZN 3l20L3.
2. Nájomné je bude uhradené na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce, po ukončení kalendárneho
mesiac4 najneskór do l0. dňa nasledujúceho mesiaca. Podťa skutoěného plnenia.

Iv.
INE DOJEDNANIÁ

1. Prenajímateí sazavántje dodržiavať VZN 3l20I3.
2. Nájomca sa zavázlje, že pokiať dójde jeho pósoberrím k vzniku škody na prenaja!ých priestoroch , tuto

škodu bezodkladne ozrámi prenajímateťovi a odstrani na vlastné náklady v čo najliratšom možnom
termíne po zisterrí škody.

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu inej osobe, v opaěnom pdpade má
prenajímateť právo okamžite odstupiť od nájomnej zmluvy.

4. Nájomca preberá plnú zodpove&rosť za doďriltavanie hygienic\ých a protipandemic\ých opatení v
priestoroch haly v čase jej vyržívania.

v.
zÁvrnnčNÉ, usraxovnNlE

1. Zm7uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originalu.Kaůďý účastník obdrží jedno
vyhotovenie.

2. Zm7uvanadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnlimi sfranami a účinnosť deň po zverejnerrí v zmysle
platných právnych predpisov.

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

V Radoli dňa: t7.0I.2023.,'Zí
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