
Nájomná zmluva  
č.  IZ 1/15/29/15 

na prenájom miestnosti v budove s. č. 292 ( DK Vrbové)   
 

 
Prenajímateľ:              Mesto Vrbové 
Sídlo:    Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 
Štatutárny orgán:  Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta 
IČO:     00313190 
DIČ:     2020531040 
Bankové spojenie:   VÚB  
Číslo účtu:    IBAN: SK42 0200 0000 0023 9974 1458    
 
a   
 
Nájomca :  Václav Lánik - LANKSON  
Adresa združenia:                  Prúdová 3033/7, 821 05 Bratislava - Ružinov  
V zastúpení:                           Václav Lánik 
IČO:    32166672 
DIČ:                                        1025325466 
Číslo telefónu:                        0940362204 

 
I.  

Predmet nájmu, účel a termín konania akcie 

1. Prenajímateľ touto zmluvou prenajíma nájomcovi  kinosálu v budove s. č. 292 vo 

Vrbovom (Dom kultúry) za účelom dvojdňovej – kultúrnej akcie ,,Kúzelné divadlo“  

ktorá sa uskutoční  dňoch 12.04.2015 (nedeľa) v čase od 15.30 hod. do 20.30 hod. a                                      

13.04.2015 (pondelok) v čase od 15.30 hod. do 20.30 hod. a to za účelom 

divadelného predstavenia pre deti i dospelých.  

2. Prenajímateľ umožňuje nájomcovi  užívať predmet nájmu len v čase uvedenom v čl. I. 

ods. 1 tejto zmluvy a výlučne za zmluvnými stranami dohodnutým účelom nájmu.  

 
II. 

Povinnosti nájomcu 

Nájomca sa zaväzuje: 

1. poskytnuté priestory použiť v čase a za účelom uvedeným v tejto zmluve, 

2. odovzdať prenajaté priestory, zariadenia a vybavenie v nepoškodenom a čistom stave, 

3. v prípade poškodenia zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú súčasťou prenajatých 

priestorov – uhradiť vzniknutú škodu, 

4. v prípade predĺženia času konania akcie a nedodržania dohodnutých termínov 

a hodiny odovzdania priestoru zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € /hod.  



III. 

Nájomné a spôsob platby 

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné do pokladne mesta Vrbové alebo prevodom 

na účet mesta Vrbové najneskôr deň pred uskutočnením akcie a správkyni Domu 

kultúry – Gabriele Madžovej sa preukáže dokladom o zaplatení  nájmu vo výške 100 € 

(10 €/hod. x 10 hod.). Prípadnú zmluvnú pokutu za každú  začatú hodinu nadčasu, 

zaplatí nájomca správkyni DK osobne na mieste.  

 

IV. 

Ostatné ustanovenia 

1. Mesto Vrbové nepovoľuje vstup do priestorov „Kruhovky“, ktorá je v havarijnom  

stave, 

2. Mesto Vrbové zakazuje manipuláciu s otvoreným ohňom v celom objekte DK,  

3. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke 

mesta (www.vrbove.sk) 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom tri vyhotovenia dostane 

prenajímateľ a jedno vyhotovenie dostane nájomca. 

 

 
 

Vo Vrbovom dňa: 8.4.2015       
 
 
 
        Prenajímateľ:        Nájomca:  
  
           Dott. Mgr.  Ema Maggiová v. r.    Václav Lánik v. r.   

         primátorka  mesta                   LANKSON     

 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 

      1/ nájomca 
      2/ útvar kultúry MsÚ Vrbové 
      3/ ekonomický útvar MsÚ Vrbové  
      4/ ÚVVS Vrbové  


