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D O H O D A 
o prenájme priestorov MsKS Moldava nad Bodvou a o hmotnej zodpovednosti 

za prenajaté a vonkajšie priestory 
 

Prenajímateľ: Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia 
Zastúpený: Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS 
Sídlo: Hlavná 58, 045 01  Moldava nad Bodvou 

a 
Nájomca: CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT bl.Sáry Salkaházi 
Adresa: Českoslovenkej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou 
IČO: 50295829  IČ DPH:  
 
 

Predmet a účel prenájmu: 

Nebytový priestor  /veľká sála/ nachádzajúca sa v objekte MsKS Moldava nad Bodvou.  
Účelom prenájmu je nácviky tanečnej školy . 
Hmotne zodpovedá za inventár nachádzajúci sa v prenajatých priestoroch,  až do skončenia doby 
prenájmu.  
Nájomca zabezpečuje v prenajatých priestoroch ochranu pred požiarom v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a platných právnych predpisoch na úseku ochrany 
pred požiarmi v plnej miere. 
Nájomca zodpovedá za udržanie poriadku v prenajatých priestoroch. 
Nájomca odovzdá : 

 prenajaté priestory prenajímateľovi v pôvodnom stave, 
 nájomca sa zaväzuje v prípade akejkoľvek škody spôsobenej svojimi zamestnancami 

okamžite ich odstrániť, najneskôr do 05. 02. 2020 do 16.00 hodiny:  
o upratovanie s odstránením smetia,  

Doba prenájmu: 

Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 08, 15, 22, 29. 01. 2020 do  05. 02. 2020, od 14,00 do 
15,00 hod. 
Cena prenájmu: 100 eur (20 eur/hod.). Cena prenájmu je splatná v hotovosti dňa 21. 02. 2020. 
 

Skončenie nájmu: 

Nájom nebytového priestoru zaniká uplynutím dojednanej doby. 
Prenajímateľ má právo okamžite vypovedať dohodu o prenájme priestorov                            
MsKS Moldava nad Bodvou nájomcovi v nasledovných prípadoch : 
- ak nájomca nedodrží podmienky spomenuté v tejto dohode o prenájme priestorov                    

MsKS Moldava nad Bodvou, nebude mu v budúcnosti umožnené organizovanie podobných akcií 
v týchto priestoroch 

 

Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že dňa 21. 02. 2020  do 16.00 odovzdá objekt pracovníkovi 
MsKS, p. Ladislavovi Kováčovi v hore ustanovených podmienkach ktoré dohoda obsahuje. Nájomca 
svojim podpisom potvrdzuje, že prijíma stanovené podmienky. 
 
 
Za prenajímateľa:     Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS 
 
 
Za nájomcu:    


