Z m l u v a
o krátkodobom prenájme Kultúrneho domu vo Vozokanoch
Vlastník:

Obec Vozokany

Objednávateľ:

Blažena Božiková, nar.

Presná adresa: Vozokany č. 94,

956 05

Zmluva uzatvorená dňa : 28.09.2018
Obec Vozokany zastúpená starostom obce Jaroslavom Bazalom
uzatvára s objednávateľom túto zmluvu

na účel :

- Krátkodobý prenájom Kultúrneho domu – rodinná oslava na deň
29. 09. 2018
Kultúrny dom vo Vozokanoch sa prenajíma na horeuvedený deň za
týchto podmienok:
1. Počas prenájmu je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý
majetok a prípadné škody je povinný uhradiť.
2. Používané priestory, ako i inventár musia byť odovzdané
v poriadku a čisté.
3. Za prenájom zaplatí objednávateľ úhradu podľa zúčtovania predloženého ihneď po odovzdaní kultúrneho domu.
4. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami prenájmu, vrátane úhrady, s ktorými súhlasí.
5. Na prevzatie kultúrneho domu si prinesie túto zmluvu pre
vyznačenie prevzatia a stavu energií. Takisto ju prineste i pri
odovzdávaní.
Stav elektromeru a plynomeru na začiatku prenájmu – na konci pren.
Stav el.: 1 652 kWh

Stav. el.: 1 658 kwh

Voda : 24 m3

Voda :

Plyn: 15 048 m3

Plyn:

24 m3
15 048 m3

Kultúrny dom odovzdaný na prenájom dňa : 28. 09. 2018
Kultúrny dom vrátený a prevzatý dňa : 01. 10. 2018

Za Obec : Jaroslav Bazala – starosta obce

..................

Za objednávateľa : Blažena Božiková

..................

P r í l o h a
K potvrdenke o zaplatení za použitie kultúrneho domu vo Vozokanoch
/krátkodobý prenájom/

Meno objednávateľa: Blažena Božiková
Adresa : Vozokany č. 94,

956 05

Účel : rodinná oslava
Dátum konania : 29.09.2018

Účtujem za použitie:
Spoločenská sála a príslušenstvo : 30,00 €
Spotreba energií :

0,28 €

/plyn : 0,00 €, el. energia: 0,28 €,
voda : 0,00 €/

Celkom k úhrade : 30,28 €
Slovom :

tridsať eur 28/centov

Vystavila: Burzová Renáta
Vo Vozokanoch, dňa

01.10.2018

