
Zmluva
o bezplatnom prenájme priestorov v objekte Mestská veža v Trnave

l.
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
91701 Trnava, Hlavná 17
zastúpená riaditeľom Mgr. Hrubým Miroslavom
IČO: 598135 DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
" ,c. u.:

a

Nájomca: MaxGallery Slovakia s.r.o., Dunajská 14,811 08 Bratislava
Zastúpená konateľom: Eugenom Blaškovičom
IČO: 44~34094
č. ú.:

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
túto zmluvu

II.
Predmet a účely zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom priestorov v Mestskej veže v Trnave, miestnosť na 2. podlaží
(pod miestnosťou na predaj vstupeniek), sociálne zariadenia a všetky vstupné priestory, ktoré
budú sprístupnené. Nájomca je na základe tejto zmluvy s prenajímateľom uvedených
priestorov oprávnený usporiadať v priestoroch Mestskej veže v Trnave výstavu "Trnava
magická".

III.
Termín prenájmu priestorov a účinnost' zmluvy

Prenajímateľ na základe tejto zmluvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v čl. II. tejto
zmluvy podľa nasledovného časového harmonogramu: .
Inštalovanie výstavy: 30.3.2012 od 8.00 do 18.00hod.
Výstava v dňoch: v mesiaci apríl- od 2.4.2012 do 30. 4. 2012, v čase od 8.00 hod. do

18.00 hod.

IV.
Cena za prenájom a podmienky úhrady

Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnom prenájme priestorov na Mestskej veže v Trnave.



V.
Podmienky prenájmu

Povinnosti prenajímateľa:
1) Prenajímateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť nájomcovi priestory Mestskej

veže v Trnave podľa špecifikácie v čl. II v termíne dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy.

Povinnosti nájomcu:
1) Nájomca je oprávnený využiť prenajaté priestory výhradne na účel dohodnutý v čl. II.

tejto zmluvy.
2) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri organizácii podujatia všetky služby

spojené s jeho uskutočnením (inštalovanie výstavy, usporiadateľskú službu,
odinštalovanie výstavy, príp. požiarny dozor a zdravotnícky dozor - podľa rozsahu
uskutočneného podujatia). Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za technické
zabezpečenie podujatia a taktiež za poriadok počas podujatia.

3) Nájomca je povinný zabezpečiť, aby do objektu nemali prístup návštevníci, mimo
dohodnutého účelu.

4) Kl'úče od Mestskej veže si nájomca prevezme od prevádzkovateľa SKaŠZ dňa 30.3.2012
a odovzdá späť dňa 2. 5. 2012 na SKaŠZ Trnava. Odomykanie a zamykanie priestorov
v jednotlivých dňoch uskutoční bez prevádzkovateľa SKaŠZ, v jednotlivých dňoch je
užívateľ povinný objekt dôkladne uzamknúť a zamedziť prístup nepovolaným osobám.

5) Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prenajímateľa tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu. Počas prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na
majetku prenajímateľa.

6) Nájomca je povinný prenajaté priestory po ukončení podujatia upratať a dať do
pôvodného stavu.

7) Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku, ktoré
boli spísané pri ukončení prenájmu.

VI.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy zaväzujú k jej
plneniu vo všetkých bodoch.

2) Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pričom
návrh na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán.

3) Zmluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ a 1
vyhotovenie obdrží nájomca. h

4) Zmluva bola zverejnená dňa :.'l.:.!!!4:- .
V Trnave, 15.3.2012 _

Správa kul. a šport. zarl.
mesta Trnava
Hlavná 17
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•••••••••••••••••••••• ~ ••• ;;.;','::-' •••'i'••••••••••••••

prenajímateľ nájomca


