
Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

 

                          Z M L U V A       O         P R E N Á J M E  

 

1. Prenajímateľ : Obec Vinodol, v zastúpení starostu obce p. Petra Straňáka 

 

2. Nájomca :   Michal Lastovica, Obecná ulica 477/39, 951 06 Vinodol 

 

3. Predmet nájmu : Kultúrny dom vo Vinodole (interiér a exteriér  kultúrneho domu)  

 

4. Termín a čas prenájmu :  04.10.2019 v čase 18:00 od  – 06.10.2019   v čase do 18:00 

 

5. Výška nájomného :   200,00.- eur (100€/24hod) 

V cene prenájmu nie je zahrnuté zapožičanie priestorov a zariadenia kuchyne, bieleho riadu, 

príborov, pohárov, chladiaceho zariadenia, obrusov, výzdoby a hygienických potrieb v sociálnych 

zariadeniach  

 

6. Záloha : 200,00.- eur 

Záloha je splatná v deň uzatvorenia zmluvy. V prípade škôd spôsobených počas prenájmu KD bude 

záloha použitá na ich odstránenie. Vyúčtovanie zálohy bude v najbližší pracovný deň po odovzdaní 

predmetu prenájmu. 

 

7. Spôsob zapožičania :  

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v stave              

spôsobilom na obvyklé užívanie dňa  : 04.10.2019  o 18:00 hod 

 

8. Doba splatnosti úhrady za prenájom je najneskôr v deň prevzatia predmetu prenájmu.  

 

9. Nájomca odovzdá prenajímateľovi predmet nájmu dňa :    06.10.2019 o 18:00 hod 

 

 

 



Nájomca sa svojim podpisom zaväzuje, že :  

a) zloží zálohu splatnú v deň podpisu zmluvy 

b) do doby splatnosti uhradí v pokladni Obecného úradu sumu za prenájom 

c) predmet prenájmu odovzdá v takom stave v akom ho prevzal 

d) poškodený inventár nahlási pri odovzdávaní na Obecnom úrade vo Vinodole a škodu 

odstráni do jedného týždňa 

e) zabezpečí čistotu a poriadok interiéru kultúrneho domu, exteriéru areálu kultúrneho domu 

a čistotu a poriadok pred obecným úradom počas celej doby prenájmu 

f) prenajímateľ nie je povinný počas doby prenájmu zabezpečiť čistotu a poriadok interiéru 

a exteriéru kultúrneho domu  

 

 

Vo Vinodole, dňa   25.09.2019 

 

 

 

 

          za prenajímateľa                                                                             nájomca 

 

 

 

 

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

Peter Straňák, starosta obce                                                                  Michal Lastovica 

   

 


