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NAJOl\lNA Zl\ILUVA

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

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

starostka obce
N~Á.JO:;\ICA:
Meno a priezvisko! Obcb. \1eno:

Slávka Petrovičová
................................................................................................................................
Adresa trvalého POb)TU / Sídlo:

Dátum nar.: I IČO: .

PRED::\IET PREN..\Ji\lU:

l. SVADOBK.A kultúrneho domu: @O) ~lE

, " 5. október 2019
Dátum prenajmu: .

') SALA kultúrneho domu:

Dátum prenájmu: .

3. VESTIBuL kultúrneho domu

Dátum prenájmu: .

ÚČEL PRENÁnlU:

Svadcbka, sála, vestibul kultúrneho domu sa prenajíma za účelom:

rodinná oslava
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• oO



\~·ŠK...\.N.Á.JO:\lNÉHO:

•. SVA..DOBK.A ..:
obyvatelia s trvalým pobytom v obci: nájom do 5 hodín 5,-€

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

cudzí a podnikatelia: nájom do 5 hod 10.- €
r ájorn na 1 deň .15,- €
(+ poplatok za spotrebované energie)

"S...\LA: obyvatelia s trva151TIpobytom v obci 35:00 €
cudzí a podnikatelia "70,00 €

"\TSTIBl"L: I,·€

SPLAT:\OSŤ N_Á.JO~lNÉHO:

- pri jedncrázo ....·")·ch akciách (predajná akcia, zdra v ctné prednášky spojené
s predajom, prez entačné akcie. atď., je nájomné splatné ihned', t.j. v de~

.. k . ak'prenajrr;u a ccnama a ·"C1e.

Spósob platenia je do pokladne obecného úradu.

- v ostatných prípadoch (svadby, rodinné oslavy, spoločenské akcie), kde
nájom trvá ....iac ako 1 ceň, alebo nájom konči v 0 večerných hodinách
a je potrebné zistiť .....")·n..u spotrebovaných energií, je na nájomné vystavená
faktúra, ktorá je splatná do 14 dní odjej vystavenia.
Spôsob platenia je co pokladne Oc(I, pnlcženou pošt. poukážkou, alebo na účet
Obecného l:.r3.CU v Teko v ských ;-\ernci 2.ch, Č.Ú.: 2524J,22. 0200, v edeného YO

\ -C~3 na Novej Bani.

I:\"E DOJED~A.•'\lA:
?" ájornca sa za v äzuje COC"2.iéUť predpisy v oblasti BOZP a Požiarnej ochrany podľa p1E.LĽ)·ch
predpisov.

\. Tekovských ?"e:::ciéch, dňa ~.~ ..~~~~.~J.~ .
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