
ZMLUVA 
* o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená 

podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

Prenajímateľ: 

V zastúpení : 

Nájomca: 
Sídlo: 
V zastúpení : 
IČO: 
DIČ: 
Predmet nájmu 

Účel nájmu: 
Doba nájmu: 
Cena nájmu: 
Prevádzkové nákl.: 
Cena spolu: 

Podmienky nájmu: 

Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209 
v mene ktorého koná správca majetku mesta podľa§ 6 ods.4 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Iveta Jurisová - riaditeľka 

IČO: 36 293 962 
IČDPH: SK2020972382 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf, primátor 
00317209 
2021339276 
Spoločenský dom, ul. Prejtská 135/156, Dubnica nad Váhom 
Volebný okrsok č. 19 
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 
25.05.2019 
20,00 €/deň 
30,00 €/deň + DPH 
56,00 € 

Správca je povinný: odovzdať priestory k prenájmu, zabezpečiť dostupné technické 
zariadenie podľa dohody. 

Nájomca je povinný: Rešpektovať pokyny správcu v prenajatých priestoroch, 
zaslať záväznú písomnú objednávku s presnými údajmi nájomcu, 
využívať prenajaté priestory výhradne na účel nájmu, po skončení 
nájmu v prípade poškodenia majetku uhradiť spôsobenú škodu 
hneď po skončení nájmu, v prípade nadmerného znečistenia 
prenajatých priestorov uhradiť 50 % zvýšenie ceny nájmu, 
neprenajať predmet nájmu tretím osobám, zabezpečiť 
v prenajatých priestoroch dodržiavanie všeobecných predpisov 
bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany, ostatných osobitných 
predpisov pri konaní kultúrne - spoločenských akcií najmä : 
dodržiavať zákaz fajčenia a požívania omamných látok v celom 
objekte zákaz manipulácie s interiérom v prenajatých priestoroch 
a pripájania elektrospotrebičov, zákaz prespávania v prenajatom 
priestore 



Iné dohodnuté podmienky: 

Táto zmluva je súčasne protokolom o prevzatí a odovzdaní priestorov a hnuteľného majetku 

v Dubnici nad Váhom dňa: .. Y!: ... ~.~.x~~ 

o u l\ll ""' „ 
mestská príspevková organlzsc, 

ul. BratlslaY ká 435 / 1?. 

·· ··· ·i~~._ i „~· j~i~~~á········ · · ····· 

riaditeľk DUMA T, m.p.o. 
správca 

* nehodiace sa škrtnite 

Preberajúci: 
Stav predmetu nájmu: .„ ... „ ...... . . 

Mgr. P~·~~~f·· 
primátor mesta 

nájomca 

Ochrana údajov

Ochrana údajov



D U M AT - mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12 
018 41 Dubnica nad Váhom 

Príloha č. 1 

OBJEDNÁVKA 

krátkodobého - príležitostného prenájmu, výpožička nebytových 
priestorov 

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Záväzne objednávam krátkodobý - príležitostný prenájom, výpožičku nebytových 
priestorov 

Objekt: Spoločenský dom, ul. Prejtska 135/1 56, 01 8 41 Dubnica nN 

Špecifikácia priestorov objektu: priestory SD Prejta 

Deň : 25.mája 2019 

Účel : Voľby do Európskeho parlamentu 201 9 

l 7. 06. 2íťl.9 
Objednávku potvrdil dňa : „ .......... : ...... :„„.„.„ ... „ .. . Mgr. Peter Wolf 

objednávateľ 

* nehodiace sa škrtnite 

Ochrana údajov

Ochrana údajov




