OBEC NOVÁ BYSTRICA
Obecný úrad Nová Bystrica, PSČ: 023 05, okres Čadca
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DOHODA c
.
O jednorazovom prenajatí priestorov a zariadenia Domu Kultúry v Novej
Bystrici

Obecný úrad Nová Bystrica, zastúpený starostom obce Ing. Jozefom Balačinom
Týmto prenajíma:
LANT ASTIK SK, spol. s.r.o.
Zastúpený zodpovednými:
LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/11A, 022 01 Čadca

priestory a zariadenie domu kultúry na usporiadanie pre daj ne i a k cie,
ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2017 od hod.07:00 do dňa 21.11.2017 do 18:00 hod.
Priestory a zariadenie domu kultúry sa prenajímajú na dobu od
Dňa 21.11.2017 od hod.10:00 do dňa 21.11.2017 do 17:00 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: sála kultúrneho domu za účelompredajnej akcie
- 7 hod. x 15,-eur
l;~
,,
spolu: 105,-€
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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V Novej Bystrici dňa .....~.:.: ..

Základná finančná kontrola podľa zákona č, 357/2015 Z, z, o
finančnej kontrole a audile a doplneni nieklorýchzákonov
Finančná operácia je v súlade:
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