č.j.

ZMLUVA O PRENÁJME PRIESTOROV
uzavretá medzi
prenajímateľom:

zastúpené:

Divadlo Andreja Bagara,
Svätoplukovo nám.4,
950 53 Nitra IČO: 164 895,
DIČ: 202 124 6623,
bank. spojenie:
Ján Greššo, riaditeľ
ďalej len prenajímateľ, resp. DAB Nitra

a
nájomcom:

zastúpená:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397 482, DIČ: 2021252827, IČ DPH: SK2021252827
Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., rektorom
ďalej len nájomca, resp. SPU v Nitre
nasledovného obsahu:

Článok I. Predmet a účel dohody
Predmetom je nájom priestorov Divadla Andreja Bagara Nitra na 5. mája 2016 pre
GALAVEČER GAUDEAMUS spojený s recepciou v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2016.

Článok II. Podmienky nájmu
1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi dňa 5.5.2016 o 8.00 hod. do nájmu Veľkú sálu DAB,
komparzové šatne pre účinkujúcich a foyer divadla.
2. Obsahovú náplň programu a organizáciu podujatia zabezpečuje nájomca. Prípravu scény
zabezpečí úsek umelecko-technickej prevádzky DAB Nitra podľa požiadaviek nájomcu.
3. Cena nájmu s DPH je 1570,- € (slovom tisíc päťstosedemdesiat eur).
4. Cena uvedená v bode 3 tohto článku zahŕňa: prenajatý priestor uvedený v bode 1, služby
uvádzačiek, šatniarok, služby požiarnikov, technického zariadenia na osvetlenie a ozvučenia
scény.
5. Nájomca sa zväzuje poskytnúť potrebný technický personál.
6. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné na základe faktúry, ktoré je splatné v lehote splatnosti
určenej faktúrou, ktorá nebude kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Suma bude
poukázaná na účet DAB Nitra
7. V cene nájmu nie je zahrnuté parkovisko pri DAB Nitra.
8. Obidve strany sa zaväzujú, že pri plnení tejto dohody budú postupovať korektne, podľa
zaužívaných zvyklostí, rešpektujúc záväzné predpisy PO a bezpečnosti pri práci.

9. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na majetku DAB, preukázateľne zavinené
účastníkmi podujatia.
10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti do 6.5.2016, 01:00 hod.
11. Zmeny jednotlivých bodov sú možné len po vzájomnej dohode obidvoch strán.
12. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou
zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za zverejnenie zmluvy
zodpovedá nájomca.
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch.

V Nitre, dňa .....................2016

