
Príloha č. 1  
 
  

PROTOKOL O ODDOVZDANÍ A PREVZATÍ  KĽÚČOV 
OD NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 1.2. 2017  
medzi zmluvnými stranami: 

 

Odovzdávajúci: 
Obchodné meno: Dom Matice slovenskej v Nitre 
zastúpené:   Mgr. Veronika Bilicová, riaditeľka 
Sídlo:    Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra 
IČO:   34074287 
IČ DPH:   2021083570 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., č.ú.: 4007849494/7500 
IBAN:   SK24 7500 0000 0040 0784 9494 
 
 
Preberajúci: 
Obchodné meno:  Rastislav Dvorák – Teatro Moliére   
Zastúpené:  Rastislav Dvorák 
Sídlo:    Kozárovce č. 915, 935 22 Kozárovce 
IČO:   48314234   
IBAN:   SK 45 1100 0000 0029 3603 7889 
 
 
 
Dolupodpísaný(á) preberajúci Mgr. art. Rastislav Dvorák, potvrdzuje, že pri odovzdaní 
a prebraní predmetu nájmu prevzal(a): 
-  kľúč od vonkajších dverí č. 35 zadného vchodu budovy Domu Matice slovenskej v Nitre 
/Dolnočermánska 737/ v počte 1 ks, 
- kľúč od hlavného predného vchodu budovy Domu Matice slovenskej v Nitre - dvojkrídlové 
dvere v počte 1 ks, 
- kľúč od dverí č. 22 – pivnica v počte 1 ks. 
Dolupodpísaný (á) bol(a) oboznámený(á) s ich používaním.  

Dolupodpísaný(á) preberajúci plne zodpovedá za prevzaté kľúče a zaväzuje sa prípadnú stratu 
kľúčov neodkladne oznámiť prenajímateľovi.  

V prípade neprítomnosti prenajímateľa sa preberajúci zaväzuje riadne zabezpečiť prenajaté 
priestory (po odchode z prenajatých priestorov riadne uzamknúť hlavný zadný vchod, hlavný 
predný vchod a pivničné priestory, pozatvárať okná v miestnostiach so sociálnym zariadením, 
zhasnúť svetlá a skontrolovať použité elektrické zariadenia) a súčasne plne zodpovedá za 
osoby zdržiavajúce sa v prenajatých priestoroch.  

Preberajúci je povinný opustiť a zabezpečiť priestory prenajímateľa do 21.00 hod.  



Ak preberajúci neuzamkne a nezabezpečí riadne budovu po svojom odchode, bude sa tento 
skutok chápať ako hrubé porušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Prenajímateľ si 
v takomto prípade vymedzuje právo odstúpiť od zmluvy.  

Odovzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdáva preberajúcemu priestory nájmu 
v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.  

Protokol je súčasťou zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zák. č. 
116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

Tento Protokol je vyhotovený v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dva rovnopisy pre 
preberajúceho a dva rovnopisy pre odovzdávajúceho. 

 

 

V Nitre, dňa 1. 2. 2017 

 

 

 

 

Odovzdávajúci: Mgr. Veronika Bilicová  ................................................
   meno a priezvisko   podpis 

 

 

prítomný:  Michaela Karáčová   ................................................ 

meno a priezvisko   podpis 

 

 

 

Preberajúci:  Rastislav Dvorák   ................................................              
meno a priezvisko   podpis 

 

 

prítomný:  ................................................ ................................................ 

meno a priezvisko   podpis 

 


