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NÁJOMNÁ Z~ILUVA
PRENAJÍl\lATEĽ:

OBEC Tekovské Nemce
Tekovská 405
96654 Tekovské Nemce
IČO: 00321044
DIČ: 2021111488
štatutárny zástupca: Ing. Valkovičová

Erika

starostka obce
NÁJOl\ICA:
Meno a priezvisko I Obch. Meno:
Mária Brieškov8

................................................................................................................................

Adresa trvalého POb)1UI Sídlo:
6 54 Tekovské Nemce

Dátum nar.: I IČO:

.

PREDl\IET PRENÁJl\IU:
l. SVADOBK.A.. kultúrneho domu:
Dátum prenájmu: ..

@

NIE
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2. SALA kultúrneho domu:

ANO

.

@

'
,.
D atum prenajrou:

3. VESTIB1JL kultúrneho domu

.
ÁNo

(N!D

'
D atum prenajmu:
r

..

»

ÚČEL PRENÁJ1\lU:
Svadobka, sála, vestibul kultúrneho domu sa prenajíma za účelom:
Stretávka zo ZŠ

-
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VÝŠKA NÁJOl\1NÉHO:
* SVADOBKA:
obyvatelia

s trvalým pobytom

cudzí a podnikatelia:

v obci: nájom do 5 hodín
nájom na 1 deň
(+ poplatok za spotrebované

nájom do 5 hod
nájom na 1 deň
(+ poplatok za spotrebované

*S.Á.LA: obyvatelia s trvalým pobytom
cudz] a podnikatelia

10,- €
15,- €
energie)

v obci

*\-'"ESTIBl""L:

5,-€
10,-€
energie)

35,00 €

70.00 €
7,-€

SPLAT~OSŤ N.Á.JO~INÉHO:
Nájomné

za svadobku,

sálu kultúrneho

domu je splatné nasledovne:

- pri jednorázových
akciách (predajná akcia, zdravotné prednášky spojené
s predajom, prezentačné akcie. atď., je nájomné splatné ihneď, t.j. v deň
prenájmu a konania akcie.
Spôsob platenia je do pokladne obecného úradu.
- v ostatn) ch prípadoch (svadby, rodinné oslavy, spoločenské akcie), kde
nájom trvá viac ako 1 deň, alebo nájom končí vo večerných hodinách
a je potrebné zistiť výšku spotrebovaných
energií, je na nájomné vystavená
faktúra, ktorá je splatná do 14 dni od jej vystavenia.
Spôsob platenia je do pokladne OCÚ, priloženou pošt. poukážkou, alebo na účet
Obecného úradu v Tekovských Nemciach, č.ú.: 2524~22:0:?OO, vedeného vo
\ ť.-B na Novej Bani.

I::"É DOITDNA."\lA:
~ájomca sa zaväzuje
predpisov.

V Tekovských

I

dodržiavať

1\ern ci ach, dňa

ve>

o 0VCf

prenajímateľ

predpisy v oblasti BOZP a Požiarnej
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nájomca

ochrany podľa platných

