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Istra Centrum, centrum pre voľn)' čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava

-1 ODOH O D A č / 2 13

o krátkodobom poskytnutí priestorov Istra Centra

Táto dohoda o krátkodobom poskytnutí priestorov Istra Centra sa uzatvára v súlade so Zákonom Č. 116/1990 o nájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisova v zmysle Zásad poskytovania priestorov Istra Centra schválených UMZ
Č. 274/12/2005 a s nimi súvisiacich sadzieb za jednotlivé priestory platných od 1.1.2006

medzi:

1. Poskytovateľom: Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Zastúpené: p. Šimkovičom Rastislavom, riaditeľom
IČO: 308 10493 DIČ: 2020908208
bank. spoj. a Č. ú.: VÚB DNV, 20334032/0200

Náz~v, m.en01;!.t?.&..{l.z(!·· Yr!/;.(~·V···;···l.·.ťf;&.··i?r<·····3·······7Y$-·~·]Z····~/;-·i;,;1ii1/"
zastupene : ./.>- .. IY.U<.tľ.{t(...... ..'{!;..C:«y .Iv2. fl.ť.t-:r.r~ ~ .t.. ~7..: ..!.~ ..ft..ť \. r
adresa, bydlisko: KtlIU. . .I1.t.t!.a<.p(3. /!$~/.Á l!!y..[~!4..Cf.y .

IČO: ..QJ.?/i.YrJ,t;' č. účtu bank. spoj.: .

ČOP v prípade fyzickej osoby alebo kontakt: .

a
2. Objednávateľom:

za nasledovných podmienok:

l. Poskytnutý priestor stra Centr~: ..!.I.(!e.6.1t~t2f 1.. /. , I: .
2. Účel j?1(ť. k.~.11 (,.~ ?.tf/~(/?tťt ..''!/6.t./~l!/.la.l.(.f.. ../?~ť~?'( _ .
3. Dátum d-.!-L./. /./l...'J Cas od (!.~~ do: !h...~.~h., t.j. celkový počet hodín L .
4. Dojednaná suma za hodinu: 0.. €, celková doj~aná suma C E.
5. Uhradená záloha E, zo dňa .
6. Iné dojednania a záznamy zmluvných strán:
a) Obecný hasičský zbor (PAH) od-do: oL ,počet osôb /.,

~!;:é~~~n~~j?eČn~StI~á~l~ba) ..Od-d~..... 7-•....••••..••....••.~..poč~.~~Ôb.< ď .

Ďalšie dojednané podmienky.

l. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za využitie poskytnutého priestoru na dojednaný účel.
2. Nájomnca je povinný vopred zložiť zálohu za poskytnutie priestorov a služieb v termíne a vo výške určenej poskytovateľom.
3. Nájomca je povinný potvrdiť alebo zrušiť poskytnutie priestorov a s tým spojených dojednaní minimálne 15 pracov-

ných dní vopred, v opačnom prípade mu účtuje Istra Centrum 50% z celkovej dojednanej sumy.
4. V prípade predlženia doby poskytnutia priestorov bez predchádzajúcej vzájomnej dohody, sa každá začatá hodina

poskytnutia priestorov účtuje za plnú dojednanú hodinovú sadzbu.
5. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov súvisiacich so Zákonom NR SR

Č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane nefajčiarov a tiež hygienických noriem a zásad, je
povinný dodržiavať príkazy a zákazy prenajímateľa, riadi sa pokynmi službukonajúceho prevádzkára.

6. V prípade zistenia závady zo strany prenajímateľa, je nájomca povinný bezodkladne hlásiť túto skutočnosť vedúcemu
prevádzky alebo službukonajúcemu prevádzkarovi.

7. Prenajímateľ si vyhradzuje právo uzatvorenia poskytnutých priestorov v prípade zámerného predlžovania času nájmu
zo strany nájomcu po opakovaných upozorneniach o ukončení dojednaného času.

8. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za preukázateľne spôsobenú škodu v poskytnutom priestore, túto škodu
je nájomca povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady alebo v plnom rozsahu uhradiť vyčíslenú finančnú sumu.

9. Táto dohoda nahrádza záväznú objednávku v prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží formu
požadovanej písomnej objednávky na krátkodobé poskytnutie priestorov.

Dátum./..ť· .../.!.:.r? /3
zodp. Mst. objefťnávateľa zodp. zás . Istra Cent(a

~ .' 2'4 -01- 1013


