
NÁJOl\lNÁ Zl\lLUVA

PRENAJÍl\lATEĽ: OBEC Tekovské Nemce
Tekovská 405
966 54 Tekovské Nemce

IČO: 00321044
DIČ: 2021111488
štatutárny zástupca: Ing. Valkovičová Erika

starostka obce
N~ÁJO::\ICA:
Meno a priezvisko! Obcb. \4eno:

/ -
......TE.~oľ/..1: 0.~ !ff-!!.~ rl.f .
Adresa trvalého POb:1U / Sídlo:

It!,c )/9
.......1 :_-----1----------------

Dátum nar.: !IČO: .

PRED~lET PREN~ÁJ~lU:

@SVADOBKA kultúrneho domu: @ ~lE

Dátum prenájmu: f ..T.: .. Í!!.!? .

2. SALA kultúrneho domu:

Dátum prenájmu: .

3. VESTIBlJL kultúrneho domu

Dátum prenájmu: .

ÚČEL PRENÁnlU:

Svadcbka, :.ála. ye:.tjbul kultúrneho domu sa prenajíma za účelom:

M~/NN!J / ()J/Jjl/,/)
•••••••••••••••••••••••• oO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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\"ť'ŠKA N..\JO::\lNÉHO:

'* SVADOBK.-\:
obyvatelia s trvalým pobytom v obci: nájom do 5 hodín 5,-€

nájom na 1 deň .. 10,-€
(+ poplatok za spotrebované energie)

CUCZl a podnikatelia: nájom do 5 hod 10.- €
nájom na 1 deň oo •••••••••••••••••• 15,- €
(+ poplatok za spotrebované energie)

'* S.Á.LA: obyvatelia s trvalým pobytom v obci oo ••••••••••••••••• 35,00 €
CUCZl a podnikatelia íO.OO €

'*\"'ESTIBVL: 7,-€

SPLAT:'\OSŤ :\'_ÁJO~l~ÉHO:

~é.jO!T.;!jéza svadcbku, sálu kultúmeho domu je splatné casledovne:

- pri jednorázových akciách (predajná akcie, zdravotné prednášky spojené
s predajom, prezentačné akcie. atď., je nájomné splatné ih•.ned', t.j. v deň

., k . _l, ,prenajrr;u a conania 2..KCJe.

Spôsob platenia je do pokladne obecného úradu.

- \ ostatných prípadoch (svadby: rodinné oslavy: spoločenské akcie), kde
nájom trvá viac ako l deň, alebo nájom končí vo večerných hodinách
a je potrebné zistiť výsku spotrebova .•ných energií, je na nájomné vystavená
faktúra, ktorá je splatná do 14 dni od jej vystavenia.
Spôsob platenia je do pokladne o-u, priloženou pošt. poukážkou, alebo na účet
Obecného úradu v Tekovských Nemciach, Č,Ú,: 2524422,0200, vedeného YO

\--(-3 na Novej Bani.

~ ájornca sa zaväzuje dodržiavať precpisy v oblasti BOZP a Požiarnej ochrany podľa platných
predpisov.

\. Tekovských Nemciach, dt.a ..f'...t:!.!?/7. .
"" ••.... --
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prénajimateľ nájomca


