o prenájrne priestoro%r

Divadlo Andreja Bagara
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
ičo: 164 895
DIČ : 202 124 6623
bank. spojenie: Štátna pokladnica, Č . účtu: 70003 1 0609/8 1 80
v zastúpení : Ján Greššo , riaditel DAB
/dalej len prenajímatel/

Klub priatelov DAB
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
ICO: 37867415
iČ DPH : SK 2021731 162
bank.spojenie: SLSP, pobo čkaNitra, Č . účtu:
v zastúpení : JUDr. Ing. Alžbeta Ková čiková, podpredseda Klubu priatelov DAB
/dalej len nájomca/

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o prenájme priestorov.

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je prenájom priestorov Divadla Andreja Bagara v Nitre pre prípravu
Reprezenta čného župného a divadelného plesu v dňoch 7. - 11.1. 201 5. Priestory sa dávaj ú
do prenájmu na prípravu, realizáciu Reprezenta čného župného a divadelného plesu a na
úpravu priestorov po skon čení plesu.

11. ROZSAH PRENAJATÝCH PRIESTOROV A SPSOB ICH UŽÍVANIA

1) Velká sála DAB a javisko
8.1. 2015
9.1. 2015
10.1. 2015
10.1. 2015

od
od
od
od

09.00 hod. do 18.00 hod.
08.00 hod. do 24.00 hod.
24.00 hod. do 06.00 hod.
08.00 hod. do 16.00 hod.

príprava scény
skúška programu, plesový program
pokračovanie plesového programu
likvidácia scény

2) Horný foyer DAB, kaviare ň DAB, Štúdio DAB a priestory okolo Štúdia
7.1.2015 od 09.00 hod. do 24.00 hod.
príprava stolov
8. 1 .20 1 5 od 09.00 hod. do 24.00 hod.
aranžovanie, výzdoba priestorov
9.1.2015 od 08.00 hod. do 17.00 hod.
výzdoba priestorov a stolov
9.1.2015 od 17.00 do 10.1.2015 do 06.00 hod. Reprezentačný župný a divadelný ples
10.1.2015 od 08.00 hod. do 17.00 hod.
likvidácia plesovej výzdoby
1 1 1 .20 1 5 od 08.00 hod. do 17.00 hod.
likvidácia stolov, úprava priestorov
.

3) Komparzové a herecké šatne
9.1. 2015 od 15.00 hod. do 03.00 hod.

111. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel poskytne priestory uvedené v bode 11.
odst. 1, 2 a 3 nájomcovi za dohodnutú cenu 300 EUR

Iv. ĎALŠIE PODMIENKY UŽÍVANIA

1) Prenajímate ľ súhlasí aby nájomca poskytnuté priestory tak ako je uvedené v bode 11.,
odst. 1,2 a 3 prenajal za úplatu Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý je
spoluorganizátorom Reprezentačného župného a divadelného plesu.
2) Nájomca sa zavzuje, že uhradí všetky náklady , ktoré vzniknú pri príprave a realizácii
Reprezentačného župného a divadelného plesu a preto nie sú predmetom tejto
zmluvy.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Po skonč ení nájmu je nájomca povinný vrátit predmet nájmu ako je uvedené v bode
I. ods. 1,2 a 3 v pvodnom stave, v akom ich prevzal.
2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri realizácii predmetu zmluvy vynaložia maximálne
úsilie v záujme vzájomnej ochrany svojho majetku. Nájomca je povinný ohlásit
na
majetku
prenajímatelovi všetky technické nedostatky a dalšie škody
prenajímate ľ a. V prípade nedodržania zmluvných záväzkov si zmluvné strany uhradia
finančnú stratu vo výške preukázatelných nákladov.

3) Nájomca sa zaväzuje dodržat všetky technické a právne predpisy ohladne ochrany
zdravia pri práci.
4) Táto zmluva nadobúda ú činnost dňom podpisu zmluvných strán. Akékolvek dopinky
alebo zmeny tejto zmluvy m62u byt uskuto čnené výlučne písomnou formou a so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.
5) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po
2 exempláre. Zmluva nadobúda ú činnost a platnost dňom jej podpísania a končí
1 1.januára 2015.

