NÁJOMNÁ ZMLUV A
o prenájme stanov a setu lavíc
č.1/2020
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

Nájomca:

OBEC MAD
Obecný úrad
930 14 Mad Č. 200
rčo 00800201
mč: 2021112313
v zastúpení: Mgr. Gabriel László, MBA, starosta obce
a
Ján Németh
930 14 Mad Č. 83

sa dohodli o uzavretí zmluvy o prenájme stanov a setov lavíc, za týchto podmienok:
l.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je prenájom 5 (ks) stanov a 6 (ks) setov lavíc, ktoré sú majetkom Obce Mad na
oslavu súkromného podujatia uskutočneného dňa:
od 11.07.2020 16:00 hod. do 12.07.2020 16:00 hod.
Miesto konania podujatia: na vlastnom pozemku nájomcu.

II.
Účel nájmu
Nájomca bude užívať prenajaté stany a sety lavíc na oslavu narodenín.

III.
Doba nájmu
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy odovzdá nájomcovi stany a sety lavíc uvedených v bode I.
tejto zmluvy dňa 10.07.2020.
Prenajaté predmety nájomca vráti prenajímatel'ovi najneskôr do dňa 13.07.2020.

IV.
Cena za prenájom
V zmysle VZN Obce Mad Č. 1/2017 o miestnych poplatkoch sadzby poplatku za vypožičanie
predmetov sú nasledovné:
- stan - 10 EUR, slovom desať EUR ks/za delí. (hodnota 150 EUR slovom stopäťdesiat EUR za ks)
- sada pivných stolov a lavíc - 5 EUR, slovom päť EUR ks/za deň (hodnota 10 EUR slovom desať
EUR za ks)
Cena nájmu prenajatých predmetov spolu je 80 EUR, slovom osemdesiat EUR.
Pri výpožičke sa vopred platí kaucia 50% vypožičaného predmetu do obecnej pokladne, nájomca
zostávajúcu sumu uhradí po uskutočnení akcie najneskôr do 13.07.2020

V.
Osobitné a záverečné
Všetky zmeny.
strán výlučne

doplnenia tejto zmluvy

ustanovenia

môžu byť vykonané

po vzájomnej dohode zmluvných

písomnou formou.

Táto zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami slobodne, vážne a na znak súhlasu
podpísaná.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom rovnopise pre zmluvné strany.
Táto zmluva sa zverejňuje v zmysle zákona Č. 21112000 Z. z. o slobode informácií.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Mad.

V Made, dňa 10.07.2020
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pre naj ímateľ'
Obec Mad zastúpená
starostom obce
Mgr. Gabrielom Lászlóm, MBA

"

., .
'~"\

/

...( •••••••••••

!

\ II

1 ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

I

nájomca

Ján Németh

