
           ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV 

  

Prenajímateľ :  Obec RUDINA 

V zastúpení   :  Ing. Anna Mičianová, starostka obce 

IČO :                00314251 

DIČ:                 2020553227 

   

                                                   a 

 

Nájomca :       Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL, združenie 

   ZŠ Rudina 443 

                       023 31  Rudina 

                        IČO: 42 061 059  
      

          

uzatvárajú dňa  01. 10. 2019 túto zmluvu o prenájme nebytových priestorov s účinnosťou od 

                                    

                                          01. 10. 2019   na dobu   n e u r č i t ú. 

 

 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania priestory:  športová hala vrátane soc. 

zariadenia. 

 Uvedené priestory dáva do prenájmu na nasledovne:  

deň:  štvrtok   čas:  13.00 hod – 18.00 hod 

deň:  sobota   čas:    9.00 hod – 13.00 hod 

 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s účtovaním poplatku za prenájom športovej haly 

v zmysle platného Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018 O službách poskytovaných obcou 

a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina, podľa prílohy č. 1 ods. 7) Poplatok za 

prenájom športovej haly pre občianske združenia registrované v obce Rudina a to:   

- letný prenájom  bez vykurovania   50 % zľava zo základnej hodinovej sadzby  

- zimný prenájom s vykurovaním 50 % zľava zo základnej hodinovej sadzby 

Základná hodinová sadzba je 15.00 Eur / hod. zimný prenájom s vykurovaním 

a 10.00 Eur / hod.  letný prenájom bez vykurovania.      

 Nájomné bude fakturované a splatné štvrťročne na základe predloženého  

harmonogramu dochádzky.  

 Zmluvné strany sa dohodli, že je možné dohodnutý termín vzájomne zrušiť 3 dni pred 

dohodnutým termínom.  

 Pri vzniku škody spôsobenej v športovej hale  a na sociálnom zariadení počas užívania 

priestorov bude Obec Rudina vymáhať od nájomcu skutočne spôsobenú škodu podľa 

platných právnych predpisov. Obec Rudina neručí za prípadné škody na majetku 

nájomcu, pokiaľ by tento ostal v prenajímaných priestoroch aj po odchode nájomcu 

z prenajatých priestorov.   

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. Výpovedná 

lehota zmluvy je dvojmesačná.  

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží 

nájomca a jeden prenajímateľ. 

 

Nájomca                                                                 Prenajímateľ 



 

 

 


