
OBEC NOVÁ BYSTRICA
Obecný úrad Nová Bystrica, PSČ: 023 05, okres Čadca

1/ 9/;'017
DOHODA č .

O jednorazovom prenajatí priestorov a zariadenia Domu Kultúry v Novej
Bystrici, ktorá slúži na účely hmotnej zodpovednosti, ochrany obecného majetku.

Pre zložky zriadené v obci Nová Bystrica.

Obecný úrad Nová Bystrica, zastúpený starostom obce Ing. Jozefom Balačinom,

týmto prenajíma:
Klub turistov Nová Bystrica Nová Byst
Zastúpený zodpovednými:
Monika Halvoníková, Nová Bystrica č.
..................................................................---:-----:-~---=--------:--::------:-- .
priestory a zariadenie domu kultúry na usporiadanie s ú k rom nej a k cie,
ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2017 od hod.19:00 do dňa 29.10.2017 do 04:00 hod.
Priestory a zariadenie domu kultúry sa prenajímajú na dobu od
Dňa 28.10.2017 od hod.07:00 hod. do dňa 29.10.2017 do 10:00 hod. podľa týchto
podmienok:

1. Nájomca si prevezme priestory a inventár v horeuvedenom čase a odovzdá ich
taktiež v uvedenom čase v pôvodnom stave, t.j. po vyčistení a uvedení do
poriadku.

2. Nájomca uhradí vopred nájomné za prenajatie priestorov a inventáru, za elektrickú
energiu vo výške: ".. ',

li'~',. ..
kuchynka, sála DK, kysucká izba - o,-€
Zložky v obci Nová Bystrica sú zbavené poplatkov

Nájomca berie zodpovednosť za všetky prípadné škody a straty, ktoré vzniknú na
Zariadení a vybavení priestorov a zabezpečí ich neodkladnú opravu na vlastné

Náklady.

Táto dohoda je napísaná v dvoch exemplároch a na znak súhlasu je podpísaná
Zodpovednými zástupcami.
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;~~~:či·j~~~k;t,;;~~·~·~·;ä·~~~·~·~·~~r.vnejpokračov.
~y\mt..t ?,r>c.nte.a)[sa FOalltboieit.as.rui~La.
Mt.'OO,prIC~O it podpis locpovcOné-ho zatne$l.'laJ'lCa


