
          

         OBEC  VEĽKÝ   KÝR 
   Obecný úrad, Námestie sv. Jána č. 1, 941 07  Veľký Kýr 

tel.: 035/69 25 080•   e-mail: podatelna@velkykyr.sk 

                                                                                               Vo Veľkom Kýre, dňa 10. 01. 2020. 
 

D O H O D A 

o prenájme priestorov veľkého kultúrneho domu 

napísaná v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. U50/2015 zo dňa 29.5.2015 

 

 

Zmluvné strany: 

Obec Veľký Kýr, v zastúpení  starostkou obce, Ing. Juditou Valaškovou  a 

 

Veronika Hanzelíková, Záhradná 32, 941 07,Veľký Kýr  

 

                                                                      u z a t v á r a j ú  
 

dohodu o prenájme  priestorov veľkého kultúrneho domu (ďalej len „VKD“) pri príležitosti  

usporiadania novoročnej zábavy dňa  11. januára 2020. 

 

I. 

 

Obecný úrad vo Veľkom Kýre prenajíma na  usporiadanie novoročnej zábavy veľkú sálu, 

kuchyňu, vestibul, sklad a sociálne  zariadenia  spolu  so všetkým  zariadením. Za prenájom 

priestorov VKD s príslušenstvom na účely prípravných prác sa bude účtovať poplatok vo výške 

183,- € (33,-€ zahrnutý vykurovací poplatok) ktorý je nájomca povinný zaplatiť v pokladni 

Obecného úradu Veľký Kýr najneskôr tretí pracovný deň po uskutočnení novoročnej zábavy.                                                      

II. 

 

Počas prípravy a trvania novoročnej zábavy  je   z á k a z   fajčenia vo vnútorných 

priestoroch  VKD. Za dodržanie tohto zákazu zodpovedá nájomca. 

 

 

III. 

 

Nájomca - p. Hanzelíková zodpovedá  za čistotu a poriadok, ako i za všetky škody, ktoré sa 

vyskytnú počas trvania Katarínskej zábavy vo  VKD, ako aj vo všetkých prenajatých priestoroch. 

Náhradu za odstránenie vyskytnutých škôd hradí nájomca. 

 

IV. 

 

Nájomca  sa  zaväzuje osobne  prevziať a  odovzdať prenajaté priestory  VKD a zároveň 

preberá zodpovednosť za inventár od správkyne kultúrneho domu. Nájomca sa tiež zaväzuje, že 

nebude ničiť majetok obce klincami a špendlíkmi, ktoré zanechávajú v stene stopy a tým dochádza 

k jej znehodnoteniu. 

 

 

 

 



 

                                                                   V. 

Usporiadateľ podujatia podľa § 81 ods. 5 č. 618 /2003 Autorského zákona je povinný 

uzatvoriť so SOZA licenčnú zmluvu o použití hudobných diel a zaplatiť výšku autorskej odmeny 

SOZA Bratislava. 

VI. 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 

webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 

   

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                 …………………………………………… 

               Ing. Judita Valašková                                                                                        Nájomca 


