Zmluva Č.
~ 5'64/ cLO 1\\
o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta - nebytových priestorov
v kultúrnych zariadeniach
uzatvorená podľa ustanovení zákona Č. 116/1990 Zb o nájme a podnájme nebytových
priestorov v platnom znení
a na základe VZN Mesta Trenčín Č. 14/2007 v platnom znení
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Mesto Trenčín
Zastúpené:
Sídlo:
rčo:
DrČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
ako "prenajímatel'"

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
00312037
2021079995
Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín
0600536001/5600

2..............................................................................................
Zastúpený: ...................................... ..... ............................... .
MLK. s.r.a.
Sídlo/adresa: ..... ............ ...... A, . ttI.iJl~1l. 26•. 1122. .a1.tAnc.A............... .
v

IČO: 43 858 074 @:,
IČ DPH : SK2022501 789

re%p: ...............................................................................
ako "nájomca"

uzatvárajú v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín a
Zásadami krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku mesta Trenčín v kultúrnych
Zariadeniach a na základe potvrdenej objednávky túto zmluvu:
Článok 1
',,<k
tS

',
l" Je v lastru'kom nehnute l'nostl. ku l'
. d
' ................
rJ~
1. Prenajlmate
turne ho zana
erua
1" ............. -,
2. Pr~najímateľ prenajími-ťcá.i9mcovi v kultúrnom zari~dení uvedenom v čl. ods. 1:
pnestory: ................. ...... ~ ... ............... .. ................ ........ ......... ... ...... ........................... .

"1no - techn'ICk'evyavenle
b
' ...............................................................................
/1>- ~ ~'
- ~ ..
a matena
na účel nájmu (podujatie): ............... :~(~.
.....U. ......................................................................
v

d'i: ..."'tQ.:.rl...9.f.1...................... v čase: ....................
q ~~: ..............
ft~
dňoch: .................
.:......... .

I

Článok 2

1. Za akékoľvek škody, ktoré vznikli v súvislosti s prenájmom priestorov uvedených
v čl. 1 ods. 2 mestu, nájomcovi, prípadne tretím osobám zodpovedá v súlade
s platnou právnou úpravou (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov) nájomca a hradí ich v plnom rozsahu.

Článok 3

1. Výška nájomného je určená v súlade so Zásadami krátkodobého ajednorazového
prenajímania majetku mesta Trenčín v kul~
' Y9h.,zariadeniach. Nájom,qGl;,uhrad\ 1"
.
l
b
"
.
,vk
G -J~ najnes
. kAor do .... ..)
'I· '70
stanovenu p at u - naJomne vo vys e .. ..... ....
.. .......
... ...'o<O
..... . 'I
v hotovosti do pokladne Mesta Trenčín.

t..........

Článok 4

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to a deň/dni uvedené v článku 1 ods. 2 tejto
zmluvy.
2. Súčasťou tejto zmluvy je Protokol o prebratí a odovzdaní nehnuteľného
a hnuteľného majetku.
3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne
a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju
prečítali, porozumeli jej obsahu a naznak súhlasu ju podpísali.
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-O<.O f1............ .... .
V T renClne ... ... ........................
V .

Prenajímateľ:

rJ~ - Jr!) oI.OI{

v.

V TrenClne .......... .... ........ ....... ................

Nájomca:
MLK,

MESTO TRENČíN
; - -_ _ J.

podpis anonymizoviJný

/

..~ ......... .
I

Mgr. Richard Rybníček,
primátor mesta Trenčín

r

s.r.~.

A. Hlinku 2B , 02201 CADCA
IČO: 43 85~74 c!
IC DPH: SK2ff22501789

p odpis ano!'lymi;:ovallý

