
D O H O D A 
 

uzavretá medzi 
 

Z m l u v n é  s t r a n y: 
 
1. Prenajímateľ:  Obec Orlov 
So sídlom:   065 43 Orlov 119 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Peter Timočko, starosta obce 
IČO:    00330108 
(ďalej len prenajímateľ) 
 

a 
 
2. Nájomca:    Rudolfom Čarnockým 
Bydlisko:   XXX 
Dátum narodenia:  XXX 
Číslo OP  XXX  
(ďalej len nájomca) 
 
 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 
 

I. 
 Na základe ústnej dohody hore uvedeného nájomcu a starostu obce povoľujú sa 
priestory sály KD, vestibulu, soc. zariadenia a kuchyne prenajať na deň 21.09.2018 hore 
zodpovednému nájomcovi pre súkromne účely. Prevádzková doba akcie s hudobnou 
produkciou je určená v rozpätí od 18.00 hod. do 04.00 hod. 
  

II. 
 Prenájom  sály  KD sa povoľuje za poplatok 250,00 € s tým, že pri podpise zmluvy  
nájomca zaplatí 250 € v hotovosti do pokladne.  
 Nájomca zloží kauciu vo výške 200,00 € prenajímateľovi v hotovosti do pokladne ako 
zálohu za prípadné spôsobené škody. Ak by nájomca v prenajatých priestoroch niečo 
poškodil, prenajímateľ je oprávnený nechať si z kaucie zodpovedajúcu sumu. 
Ak zo strany nájomcu dlhy nevzniknú, je prenajímateľ povinný kauciu pri ukončení nájmu 
vrátiť. 
   

III. 
 Počas akcie sa zakazuje rušenie nočného kľudu. 
 

IV. 
 Po skončení akcie dňa 22.09.2018  nájomca prenajaté priestory odovzdá zodpovednej 
pracovníčke obce do 18.00 hod. za týchto podmienok: 

- upratanie podláh na mokro vo všetkých prenajatých priestoroch vrátane plochy javiska 
- uvedenie priestorov sály KD, vestibulu, soc. zariadení a kuchyne do stavu v akom boli 

prevzaté. 
 

V. 
 V prenajatých priestoroch sa zakazuje používať elektrické spotrebiče /mimo 
aparatúry/, pec na PB, zapínať el. bojler, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nájomca 



preberá na seba všetku zodpovednosť za prenajatý objekt po stránke požiarnej, hmotnej 
a bezpečnostnej. 
 

VI. 
 V prípade poškodenia nábytku, spôsobenia škody na majetku v prenajatých 
priestoroch na budove OcÚ nájomca sa zaväzuje uhradiť spôsobenú škodu, resp. uvedenie  do 
pôvodného stavu. 
 

VII. 
 Za zabezpečenie poriadku počas akcie až do odovzdania priestorov zodpovedá hore 
menovaný nájomca. 
 
 

VIII. 
 Dohoda bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých prenajímateľ obdrží dve 
a nájomca jedno vyhotovenie. 
 
 
V Orlove  20.09.2018 
 
 
 
 
Nájomca:        Prenajímateľ: 
  
podpísaný        podpísaný 
 


