ZMLUVA O NÁJME
uzavretá medzi
Prenajímateľom:
Názov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo:
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra
IČO:
164 895,
DIČ:
202 124 6623
zastúpené:
Ján Greššo, riaditeľ
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
(ďalej len „prenajímateľ“, resp.“ DAB Nitra“)
a
Nájomcom:
Názov:
Sídlo:
IČO:
zastúpená:
IBAN:
BIC :
Právna forma:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
00 397 482
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
SK26 8180 0000 0070 0024 2263
SPSRSKBA
verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „nájomca“/

nasledovného obsahu:

Článok I. Predmet a účel dohody
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do nájmu predmet nájmu
špecifikovaný v článku II. bode 1. tejto zmluvy za účelom usporiadania osláv 60. výročia vzniku FS
ZOBOR a záväzok nájomcu zaplatiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné dohodnuté
v článku II. bode 4 tejto zmluvy.

Článok II. Podmienky nájmu
1. Predmetom nájmu na základe tejto zmluvy je Veľká sála DAB Nitra, komparzové šatne pre
účinkujúcich a foyer DAB Nitra (ďalej len „predmet nájmu“).
Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu a to od 8.00 hod. dňa 2.7.2016 do 01:00 hod. dňa
3.7.2016, pričom prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať ho kontaktnej osobe za nájomcu a to Ing.
Petre Hýžďalovej Zaujecovej, PhD.,
2. Odovzdanie predmetu nájmu nájomcovi ako aj jeho prevzatie prenajímateľom po skončení nájmu
sa uskutoční písomne na základe protokolu podpísaného kontaktnými osobami za nájomcu
a prenajímateľa. Kontaktnou osobou za prenajímateľa je PaedDr. Katarína Hudecová,
3. Obsahovú náplň programu a organizáciu podujatia zabezpečuje nájomca.
4. Zmluvné strany sa dohodli na cene nájmu vo výške 1 700,- € s DPH (slovom tisíc sedemsto EUR).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena nájmu uvedená v bode 4. tohto článku zmluvy zahŕňa aj služby
uvádzačiek, šatniarok, služby požiarnikov, technického zariadenia na osvetlenie a ozvučenia scény

6.
7.

8.
9.

ako aj prípravu scény, ktorú zabezpečí úsek umelecko-technickej prevádzky DAB Nitra podľa
požiadaviek nájomcu. Nájom parkoviska DAB Nitra nie je predmetom nájmu.
Nájomca sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť potrebný technický personál. Odmena pre
technický personál bude predmetom osobitnej zmluvy uzavretej s firmou JANS.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom na účet
prenajímateľa IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609 so splatnosťou minimálne 30 dní odo dňa
jej doručenia nájomcovi.
Obidve strany sa zaväzujú, že pri plnení tejto zmluvy budú postupovať korektne, podľa
zaužívaných zvyklostí, rešpektujúc záväzné predpisy BOZP.
Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na majetku DAB Nitra, preukázateľne zavinené
účastníkmi podujatia, pričom všetky prípadné škody musia byť uvedené v protokole o prevzatí
predmetu nájmu prenajímateľom po skončení nájmu.

Článok III. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3.7.2016.
Zmeny jednotlivých bodov sú možné len po vzájomnej dohode obidvoch strán.
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 a prenajímateľ s týmto zverejnením súhlasí.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

V Nitre, dňa .....................

v Nitre, dňa ..........................

za prenajímateľa:

za nájomcu:

.........................................
Ján Greššo,
riaditeľ

...........................................................
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

