
Z m l u v a          
o krátkodobom prenájme Kultúrneho domu v Nemečkách 

 

Vlastník:  OBEC Nemečky, Nemečky 194,956 22  

                                              

Objednávateľ:   Marta Hurtová 

 

Presná adresa: /tel.č./  Nemečky 63 

 

Zmluva uzavretá dňa :   10.1.2019 

 

     Obec Nemečky  zastúpená starostom obce Ing. Vierou Uhlárovou , bytom Nemečky 114, 

uzatvára s objednávateľom túto zmluvu  na účel  

 

 

oslava  ,  na deň  12.1.2019 

      

Kultúrny dom v Nemečkách sa prenajíma na horeuvedený deň za týchto podmienok: 

 

1. Počas prenájmu KD Nemečky je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a 

Prípadné škody je povinný uhradiť. 

2. Používané priestory, ako i inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté. 

3. Za prenájom zaplatí objednávateľ úhradu podľa zúčtovania predloženého  po 

odovzdaní kultúrneho domu. 

4. Pri objenávaní zaplatí objednávateľ zálohu vo výške 15 €,  ktorá mu bude vrátená pri 

odovzdaní kultúrneho domu. V prípade zrušenia objednávky sa záloha nevráti, pretože 

ide o ušlý zisk organizácie. 

5. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami prenájmu, vrátane 

úhrady, s ktorými súhlasí. 

6. Na prevzatie kultúrneho domu si prinesie túto zmluvu pre vyznačenie prevzatia a stavu 

elektriny. Takisto ju prineste i pri odovzdávaní. 

 

 

 

 

 

 

Za Obec Nemečky:                                                      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z m l u v a          
o krátkodobom prenájme Kultúrneho domu v Nemečkách 

 

Vlastník:  OBEC Nemečky, Nemečky 194,956 22  

                                              

Objednávateľ:  Bahna Ľuboš 

 

Presná adresa: /tel.č./  Nemečky 91 

 

Zmluva uzavretá dňa :   2.1.2019 

 

     Obec Nemečky  zastúpená starostom obce Ing. Vierou Uhlárovou , bytom Nemečky 114, 

uzatvára s objednávateľom túto zmluvu  na účel  

 

 

oslava  ,  na deň  4.1.2019 

      

Kultúrny dom v Nemečkách sa prenajíma na horeuvedený deň za týchto podmienok: 

 

7. Počas prenájmu KD Nemečky je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a 

Prípadné škody je povinný uhradiť. 

8. Používané priestory, ako i inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté. 

9. Za prenájom zaplatí objednávateľ úhradu podľa zúčtovania predloženého  po 

odovzdaní kultúrneho domu. 

10. Pri objenávaní zaplatí objednávateľ zálohu vo výške 15 €,  ktorá mu bude vrátená pri 

odovzdaní kultúrneho domu. V prípade zrušenia objednávky sa záloha nevráti, pretože 

ide o ušlý zisk organizácie. 

11. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami prenájmu, vrátane 

úhrady, s ktorými súhlasí. 

12. Na prevzatie kultúrneho domu si prinesie túto zmluvu pre vyznačenie prevzatia a stavu 

elektriny. Takisto ju prineste i pri odovzdávaní. 

 

 

 

 

 

 

Za Obec Nemečky:                                                      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z m l u v a          
o krátkodobom prenájme Kultúrneho domu v Nemečkách 

 

Vlastník:  OBEC Nemečky, Nemečky 194,956 22  

                                              

Objednávateľ:   Martina Macková 

 

Presná adresa: /tel.č./  Nemečky 32 

 

Zmluva uzavretá dňa :   28.12.2018 

 

     Obec Nemečky  zastúpená starostom obce Ing. Vierou Uhlárovou , bytom Nemečky 114, 

uzatvára s objednávateľom túto zmluvu  na účel  

 

 

oslava  ,  na deň  30.12.2018 

      

Kultúrny dom v Nemečkách sa prenajíma na horeuvedený deň za týchto podmienok: 

 

13. Počas prenájmu KD Nemečky je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a 

Prípadné škody je povinný uhradiť. 

14. Používané priestory, ako i inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté. 

15. Za prenájom zaplatí objednávateľ úhradu podľa zúčtovania predloženého  po 

odovzdaní kultúrneho domu. 

16. Pri objenávaní zaplatí objednávateľ zálohu vo výške 15 €,  ktorá mu bude vrátená pri 

odovzdaní kultúrneho domu. V prípade zrušenia objednávky sa záloha nevráti, pretože 

ide o ušlý zisk organizácie. 

17. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami prenájmu, vrátane 

úhrady, s ktorými súhlasí. 

18. Na prevzatie kultúrneho domu si prinesie túto zmluvu pre vyznačenie prevzatia a stavu 

elektriny. Takisto ju prineste i pri odovzdávaní. 

 

 

 

 

 

 

Za Obec Nemečky:                                                      Za objednávateľa: 

 


