
Podmienky prenájmu nebytových priestorov kultúrneho domu 
 

 

 
Prenajímateľ:  Obec Diviacka Nová Ves 

v zastúpení:   Ivan Kohút, starosta obce 

Sídlo:    Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves 

Tel. č.:    0918 453 608 - starosta, 046 /5464 237 - obecný úrad 

 
Nájomca:   .......................................................................................................  

Sídlo:    ....................................................................................................... 

Tel. č.:    ...................................................................................................... 

     
1. Predmetom nájmu je krátkodobý prenájom nebytových priestorov obce Diviacka Nová Ves    

- priestory kultúrneho domu  

 

2.  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory za účelom  

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

      od ............................................... do .............................................. 

 
3. Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje v zmysle platného cenníka           

určeného Sadzobníkom úhrad za používanie majetku obce - prenájom nebytových priestorov     

a za služby poskytované  obcou Diviacka Nová Ves (zapožičanie stolov a stoličieka inventáru      

kuchyne)  

 

4.  Nájomné za prenájom nebytových priestorov zahŕňa prenájom a prevádzkové náklady. 

 

5.  Nájomne za prenájom nebytových priestorov hradí prenajímateľ nasledovne: 

 50,- € zo stanovenej ceny pri objednaní prenájmu nebytových priestorov v hotovosti  

       do pokladne obce  (po dohode je možné zálohu uhradiť aj na účet obce:  

       SK14 0200 0000 0000 1702 0382 s poznámkou: Prenájom sály KD a uviesť  

       priezvisko nájomcu), 

   zvyšnú sumu po ukončení prenájmu a odovzdaní priestorov, zapožičaného inventára  

       a obrusov v hotovosti do pokladne obce. 

 

V prípade zrušenia dohodnutého termínu zo strany nájomcu, sa zálohová platba vo výške 50,- € 

nevracia. 

 

6.  Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi nebytový priestor k užívaniu v spôsobilom stave. 

 

7.  Nájomca 

 je povinný dodržiavať a rešpektovať všetky interné predpisy a pokyny prenajímateľa 

vzťahujúce sa na prenajaté priestory, 

 je povinný predmet nájmu užívať len na dohodnutý účel, 

 zodpovedá za všetky škody vzniknuté na predmete nájmu, ktoré spôsobí sám, alebo 

jeho zamestnanci alebo cudzie osoby, ktorým umožnil prístup do predmetu nájmu, 

 uhradí do pokladne obce škodu na nevrátenom alebo poškodenom inventari kuchyne, 

 je povinnýv prípade spôsobenia škody na prenajatých priestoroch a zariadení túto škodu 

uhradiť  v plnej výške do 15 dní odo dňa vyčíslenia a oznámenia výšky škody. 

 

8. Nájomca je povinný deň pred konaním akcie a po ukončení akcie prebrať a odsúhlasiť zo  

zodpovedným pracovníkom  inventár kuchyne prenajímateľa, podľa svojich požiadaviek.  



 

 Nájomca je povinný odovzdať prenajaté priestory v spôsobilom stave (čisté), tak ako ho 

prebral od prenajímateľa pred akciou ! 

 

9.  Obec Diviacka Nová Ves prísne zakazuje použiť akúkoľvek zábavnu pyrotechniku ! 

 

10. Za zapožičanie obrusov uhrádza nájomca sumu vo výške nákladov obce na čistenie  

      a pranie: 

 

  Obrus Cena / ks 

  obrus XXL okrúhly 3,60 €  

  obrus veľký 0,92 €  

  obrus malý 0,53 €  

 

11. V prípade poškodenia zapožičaného inventáru uhrádza nájomca obstarávaciu cenu  

       následovne: 

 

Inventár Cena / ks 

Tanier veľký hlboký 2.55 € 

Tanier veľký plytký  2.55 € 

Tanier malý dezertný  1.90 € 

Pohár na vodu 200 ml (duritka) 0.80 € 

Pohár na vodu 200 ml (tenšie sklo)  1.20 € 

Šálka na čaj 300 ml  1.06 € 

Pohár na víno na stopke 1.10 € 

Štamprlík na stopke  0.87 € 

Šálka na kávu + podšálka  3.25 € 

Tácka na zákusky  6.90 € 

Malé lyžičky  0.50 € 

Príbor - lyžica  0.77 € 

Príbor - vidlička  0.77 € 

Príbor - nôž  1.30 € 

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa .....................................      

 

 

 

 

Prenajímateľ: .................................            Nájomca: ................................ 
      


