
         ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV                                                        
V DOME MATICE SLOVENSKEJ V NITRE 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 
Prenajímateľ:  Dom Matice slovenskej v Nitre 
   zastúpený Mgr. Veronikou Bilicovou, riaditeľkou Domu MS v Nitre 
   Dolnočermánska 737, 949 12 Nitra 
   Bankové spojenie: ČSOB Nitra, a. s. 
   IBAN: SK24 7500 0000 0040 0784 9494 
   IČO: 34074287 DIČ: 2021083570 
 
Nájomca:  Dobový spolok Satyros 
   Zastúpený Jurajom Mudrákom, konateľom 
                  
    
II. PREDMET ZMLUVY 
 Prenajímateľ dá nájomcovi do prenájmu nasledovné priestory: 
 Divadelná sála 
 
III. ÚČEL NÁJMU 
 Vyššie uvedené priestory prenajímateľ nájomcovi prenajíma za účelom: 
 Tréningy historického šermu: pravidelné týždňové tréningy každý štvrtok 
 
IV. ČAS NÁJMU 
 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 01.09. 2018 do 30.06.2019. 
 
V. NÁJOMNÉ 
 Nájomné za čas uvedený v bode IV. ČAS NÁJMU je spolu 50,00 €/mesiac   
 Slovom: päťesiat eur 
 Nájomca zaplatí nájomné v hotovosti vopred do 10. dňa v mesiaci.   
  
VI. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
 Nájomca sa zaväzuje udržiavať prenajaté priestory v čistom stave, zabezpečiť, aby neprišlo 
 k  poškodeniu prenajatého majetku. Po ukončení vráti prenajatý priestor v stave, v akom ho 
prevzal.  Nájomca je zodpovedný za kontrolu prenajatých priestorov z hľadiska prevencie 
požiarnej,  hygienickej a bezpečnosti pri práci. Nájomca zodpovedá za majetok a bezpečnosť 
osôb, ktoré sa  zdržiavajú v prenajatých priestoroch, ktoré s jeho prevádzkou, resp. prenajatými 
priestormi  súvisia. Nájomca ďalej zodpovedá za všetky škody, ktoré na majetku prenajímateľa 
alebo iných osôb  spôsobili jeho pracovníci alebo osoby zdržiavajúce sa v priestoroch 
prenajímateľa v súvislosti s  prenajatými priestormi. Poistenie majetku je jeho vecou. V rámci 
dohodnutého rozsahu  spolupráce  sa nájomca zaväzuje vhodným spôsobom propagovať Dom 
MS v Nitre ako svojho partnera na internetovej stránke, prípadne inou tlačovou formou. 
 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po  jednom exemplári. 
 
 
  
V Nitre, dňa 31. 08. 2018    …............................................    
…....................................         Mgr. Veronika Bilicová 
            riaditeľka 
                   za prenajímateľa           nájomca 


