
Zmluva o prenájme Obecnej športovo - kultrúnrej haly č 202223t2l
ue&arcná+

zmysle zák č. 11611990 zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov medzi úěasíríkmi

Prenajímatel':
Obec Radol'a,
Vadičovslcá cesta 4, 023 36 Radolb
4trs$€&Ll4e,-alrnnop @ gh€q.
ICO: 00623814,DIC: 2020559398,
Bankové spojenie: VÚn a.s. pobočka Kysuckó Nové Mesto,
číslo účtu: IBAI\ §K820200000000001672q372-
Nájomca:

Michar Drnda. bytom Rnd o

I.
PRaDMET ZMLUVY

1. Prenajímateť Obec Radoťa je vý,lučným vlasfiúkom Obecnej športovo - kultúrnej haly (dalej len,,halď')
v areali zs v obci Radoťa.

2. Prenajímateť prenajíma nájomcovi halu.
3. Nájomca sa zavžiaile využivať preiimet nájmu iba na účely v súlacle s VZN í3DO73 ktorým sa určuje

prevádzkov,ý poriadok Obecnej športovo - kultúrnej haly v obci Radoť4 ďalej ,,VZN ě.3DaI3*,
il.

DOBATRVAMAZMLUVY
1. Doba nájmu sa dojednáva na dobu urěitu s úěinnosťoa do 3I.12.2022

yMa:.@r!+€&*14+4e
2, Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa skončí:

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

c) qipoveďou ktorejkol1ek zrnluvnej sfrany ajbezudarria dóvodu
d) nezaplatením nájomného v anysle č1. ilI tejto zmluvy.

ilI.
nÁ.rourNÉ

1. Účastníci sa dohodli na nájomnom podťa YZN 3l20I3,
2. Nájomnéje bude uhradené na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce, po ukončení kalendárneho
mesiaca, najneskór do 10, dňa nasledujúceho mesiaca. Podťa skutočrrého plnenia.

Jra
INÉ DOJEDNANIA

1. Prenajímatet sazavánlje dodržiavať VZN 3l20L3.
2. Nájomca sa zaviizuje, že pokiať dójde jeho pósoberrím k vzrriku škody na prenajatých priestoroch , tuto

škodu bezodkladne oznámi prenajímateťovi a odstrráni na vlastné náklady v čo najkratšom možnom
termíne po zisterrí škody.

:- }Q@c-a 2&. j€ erpá*:lesý dať pre,daee dj*+ do p@e+, jge,J- cdq v qgrčnm. +uFade +;á
prenajímateť právo okamžite odstupiť od nájomnej zmluvy.

4. Nájomca preberá plnú zodpovednosť za ďodrtlavarrie hygienic\ých a protipandemickYch opatrení v
priestoroch haly v čase jej vyrživania.

v.
z.Ávuruř,ryú U-§TA.NoyENIJ,,

1. Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originalu. KaždY účastník obdrží jedno
vyhotovenie.

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

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že nrtllvaje prejavom ich
deůada+rrážgej,eéiďJ&.4€álge.&4aj,vóle,ceaaLea}+pe@xaiá

V Radoli dňa:

Nájomca

)

-

Prenajímateť


