Zmluva o prenájme priestorov RKC v Prievidzi
Prenajímateľ:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
IČO: 34059113
DIČ: 2021447285
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

zastúpený:

Štátna pokladnica
70 00 51 09 26/8180
SK76 8180 0000 0070 0051 0926

Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka RKC v Prievidzi
a

Nájomca:

ZO Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Prievidza
Nábrežie Sv. Metoda 17, 971 01 Prievidza

zastúpený:
IČO:
DIČ:

Marek Měrka, predseda ZO SZOPK Prievidza
001783650018
2120051483

Cena za jednorazový prenájom polyfunkčnej sály RKC, v zmysle zákona NR SR č. 18/96 §
§1 a 3 bola stanovená na základe cenníka za prenájom priestorov RKC v Prievidzi na
20,00 EUR za jednu hodinu. Nájomcovi budú poskytnuté priestory polyfunkčnej sály
a príslušné priestory: / WC, kuchynka, šatňa/ na účely - Prednáška včelára Dávida
Prievalského – Eko liečenie včiel
dňa 14. 01. 2020

od 16:00 h

v celkovej sume: 40,00 €

do 18:00 h

/ 2 hodiny /

Slovom: Štyridsať EUR

Nájomca je povinný dodržať zásady bezpečnosti v budove RKC v Prievidzi.
Je zakázané:
1. Zdržiavať sa v iných ako prenajatých priestoroch
2. Fajčiť v objekte RKC v Prievidzi
3. Požívať alkoholické nápoje a vstup osobám pod vplyvom alkoholu
Nájomca je ďalej povinný:
1. Odovzdať prenajaté priestory v pôvodnom stave.
2. Uhradiť prípadnú vzniknutú škodu v celom rozsahu.
Obe zmluvné strany na znak súhlasu s celým obsahom tejto dohody ju potvrdzujú
svojimi podpismi.
V Prievidzi dňa 13. 01. 2020
.......................................
nájomca

...........................................
prenajímateľ

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyjadrenie
Finančná operácia alebo jej časť
(§ 6 ods. 4 zákona č.357/2015 Z.z.)

a) je – nie je* v súlade s rozpočtom na
rok
.................

Dátum/
zamestnanec

Podpis

Dátum/
vedúci zamestnanec
(alebo štatutárny orgán)

je – nie je* možné
finančnú operáciu alebo
jej časť vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie, ak sa
finančná operácia alebo
jej časť už vykonala.

je – nie je* možné finančnú operáciu
alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať
alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančná operácia alebo jej časť už
vykonala.

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Emília Gamanová

Mgr. Ľudmila Húsková

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Podpis

