
2.
J.

Zm|ava o prenájme Obecnej športovo- kuthúrnej haty č 202301160l
uzatvorená v

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

Prenajímatel':
Obec Radol'a,
Vadičovslcí cesta 4, O23 36 Radol'a
zastlipená Ing. Antonom Tkáčikom, starostom obce,
ICO: 00623814,DIC: 2020559398,
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto,
číslo účtu: IBAN §K8202000000000016729322
Nájomca:

Pavol Macúš, bytom Radol'a 3ó4

I.
PREDMET ZMLUVY

l. Prenajímateť Obec Radoťa je výluěným vlastníkom Obecnej športovo - kultúrnej haly (dalej len ,,halď')
v areáli zš v obci Radoťa.
Prenajímateť prenajíma nájomcovi halu.
Nájomca sa zavázuje vyůívať predmet nájmu iba na účely v súlade s VZN ě. 3l20I3 ktoqým sa urěuje
prevádzkoqý poriadok Obecnej športovo - kultúrnej haly v obci Radoť4 ďalej ,,VZN é.312013*.

II.
DOBA TRVAMA ZMLIIVY

t. Doba nájmu sa dojednáva na dobu určitu do31.I2.2023 s účinnosťou od 17.01.2023
v termínoch: utorok 19:30 - 21:00o piatok 19:30 - 21:fi) nedel'a 15:00- 17:00

2. Nájomný vďah podla tejto zrnluvy sa skončí:
a) uplynutím doby nájmu,
b) písomnou dohodou znluvných strtán,

c) qipoveďou ktorejkoltek zmluvnej sfrany ajbez udania dóvodu
d) nezaplatením nájomného v zmysle čl. ilI tejto zrrrluvy.

IIL
NÁlonnNn

1. Účastúci sa dohodli nanájomnompodťa VZN3/20í3,tj,20,--9 hod
2. Nájomnéje bude uhradené na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce, po ukončení kalendárneho
mesiac4 najneskór do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Iv.
INE DOJEDNANIA

1. Prerrajímateť sazav?uuje dodržiavať VZN 3/2013.
2. Nájomca sa zav?izllje, že pokiať dójde jeho pósobením k vzniku škody na prenajatých priestoroch , tuto

škodu bezodkladne ozri{mi prenajímatel'ovi a odstráni na vlastné náklady v čo najkratšom možnom
termíne po zistení škody,

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

4. Nájomca preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie hygienic\ých
priestoroch haly v čase jej vyrržívania.

v.
zÁvBnnčNE Us,IANovENIE

1. Zm7uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou origináiu.Kažůý účastník obdrží jedno
vyhotovenie.

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

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že anůllvaje prejavom ich
slobodnej, véůnej aničím neobmedzenej vóle, na znak čoho ju podpizujú.
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