
Nájomná zmluva o pľenájme
spoIočenskej sály v Požiarnej zbrojnici v Krajnom

ZmIuvné strany:

Prenajímateľ: obec Krajné
so sídlom: 916 16 Krajné č. 52
zastÚpená starostom obce: JUDr' Ján Konečník
IČo: oogĺĺzĺs
DlČ 2021079698

Nájomca: Miriam Tomková
adresa: 916 16 Krajné

článok l.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom priestorov - spoločenskej sály so zrkadlami v
PoŽiarnej zbrojnici v Krajnom so súpisným číslom 255 vo vlastníctve obce Krajné.

Článok ll.
Účel a čas prenájmu

Učelom prenájmu je cvičenie na fit loptách pred zrkadlami na správne drŽanie tela v
pracovné dni utorok a šfurtok v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod.

článok t!l.
Nájomné a doba prenájmu

1' Nájomné vzniká dňom 1' júla 2019 a je stanovené podľa dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom, t. j. v letných mesiacoch od mája aŽ do októbra bez poplatku
a v zimných mesiach od novembra do apríla je nájomca povinný platiť 1l3 .......'
nákladov za spotrebované energie _ plyn, elektrika, voda, vŽdy ku koncu mesiaca v
hotovosti do pokladne obecného úradu v Krajnom.

2. Nájomca je povinný vždy v ten istý deň pred uskutočnením cvičenia zapoŽičat'
kľúče od PoŽiarnej zbrojnice v Krajnom v úradných hodinách obecného úradu v Krajnom
a to najneskôr do 15:30 hod. a vrátiť nasledujúci pracovný deň na obecný úrad v Krajnom
v Úradných hodinách.

3. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'

Článok lV.
ochrana osobných údajov

Nájomca udeľuje súhlas podľa zákona č' 1812018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektoých zákonov na spracúvanie svojich osobných údajov
prenajímateľom v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre Účely evidencie prenájmu
priestorov v PoŽiarnej zbrojnici v Krajnom. Nájomca udeľuje sÚhlas so spracovanĺm
osobných údajov na dobu trvania tejto zmluvy. Prenajímateľ vyhlasuje, Že osobné údaje
budú pouŽité len pre jeho potreby evidencie prenájmu priestorov v PoŽiarnej zbrojnici v
Krajnom.



článot V.
Záverečné ustanovenia

1' K zmene dohodnuých podmienok nájmu môŽe dôjsť len na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán formou pĺsomného dodatku.

2. Vo veciach r4ýslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti
účastn íkov riad ia príslušným i ustanoven iami občianskeho zákon n íka.

3' Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktoých po jej podpísaní
zmluvnými stranami prenajímateľ obdrŽĺjedno a nájomca jedno vyhotovenie'

4. Zmluvne strany vyhlasujú, Že tÚto zmluvu uzavreli slobodne a váŽne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali siju, porozumelijej a nemajú protijej forme
a obsahu Žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Táto zmluva nadobÚda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

v Krajnom , ana ....(..:..1.:..?..!.7......
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pre c-\


