
Dohoda o prenájme priestorov kultúrneho domu na spoločenské, 

príležitostné, rodinné, obchodné a iné podujatia 

 
Obec Hýľov,  zastúpená starostkou obce Bc. Júliou Kočíkovou, 044 12 Hýľov č. 21,  IČO: 00 

324 230 a Jana Hužvar Kralovanská 

sa dohodli na nasledovných podmienkach: 

1. Priestory KD (vstupná chodba, malá sála, veľká sála, samostatné WC) sú prenajaté 

z dôvodu  

usporiadania akcie: Relax deň 

 Doba prenájmu: 26.11.2022   

2. Nájomca hmotne zodpovedá za prebraté priestory a inventár KD, za udržanie poriadku vo 

všetkých užívaných priestoroch  KD. 
 

3. Nájomca zabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia vo všetkých prenajatých priestoroch. 
 

4. Priestory KD a okolia sú zo strany obce pred odovzdaním upratané. 
 

5. Nájomca sa zaväzuje, že pri organizovaní podujatí zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu 

interiéru budovy, ani zariadenia, či iným škodám na majetku. Zaväzuje sa dodržiavať 

základné hygienické, protipožiarne a ďalšie predpisy, súvisiace s organizovaním 

hromadného podujatia. Nájomca zodpovedá za dodržanie verejného poriadku v KD a jeho 

okolí. 
 

6. Nájomca po ukončení doby prenájmu dá priestory do pôvodného stavu t.j. 

    - stoly, stoličky nechá uložené tak, ako boli pri preberaní, presúvať stoly a stoličky je  

       možné len ich nadvihnutím, aby nedošlo k poškodeniu parkiet 

    - výzdobu akéhokoľvek druhu odstráni 

    - WC očistí v zmysle hygieny  

    - odpady, ktoré sa nazhromaždia počas akcie je povinný zlikvidovať 

    - uprace priestory pred KD, ako aj okolie  
 

7. V prípade poškodenia zariadení, budovy v čase prenájmu  sa zaväzuje, že škodu finančne 

nahradí. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prenajatých priestoroch bude dodržiavať aktuálne 

platné predpisy nariadené vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR v 

súvislosti s pandémiou COVID 19. Za dodržania príslušných všeobecne záväzných 

predpisov SR (zákony, vyhlášky) pri usporiadaní kultúrno - spoločenských akcií a 

súkromných akcií zodpovedá objednávateľ ako usporiadateľ. 

9. Cena prenájmu je stanovená podľa VZN Obce Hýľov 

  

Nájomca berie na vedomie dohodu v plnom znení.     

             

V Hýľove: 24.11.2022 

Prenajímateľ – Obec Hýľov   

 


