OBEC VEĽKÝ BLH
Dohoda o prenájme školskej jedálne

Medzi
č.
2.Nájomca:
Meno, priezvisko/názov............................................

1. Prenajímateľ:
Obec Veľký Blh
Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
Zastúpený: Tibor Csúr, starosta obce
Adresa.......................................................................
IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451
IČO: 00319 198, DIČ: 2021230530
IČO:................................... DIČ:.................................
3. Na základe uznesenia OZ zo dňa 15.12.2014 je v platnosti nasledovný cenník pre jednotlivé akcie
konané v jedálni základnej školy vo Veľkom Blhu:
počet
cena
Názov akcie
sadzba
spoločenské organizácie*
2,00 €/hodina
spoločenské organizácie s varením
7,00 €/hodina
FO s trvalým pobytom vo V. B.
5,00 €/hodina
s trvalým pobytom mimo
10,00 €/hodina
Kary jedáleň bez varenia
5,00 €/hodina
jedáleň a kuch. s varením
10,00 €/hodina
Predajné a iné akcie
4,00 €/hodina
Iné ...............................................
Za týchto podmienok:
4. Nájomca je povinný pred akciou zaplatiť zálohu vo výške nájomného t. j. ........................€,
5. Po ukončení akcie je nájomca povinný previesť upratovanie a odovzdať objekt dňa
........................ o .............hodine. Za každý omeškaný deň, alebo nedodržanie dohodnutého
termínu odovzdania je zmluvná pokuta 10,00€.
6. Nájomca zodpovedá za všetky zariadenia a v prípade ich poškodenia, alebo straty zaplatí náhradu
celej kúpnej ceny.
7. Nájomca zodpovedá za dodržanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení.
8. V prípade zistenia nedodržania uvedených podmienok organizácia môže okamžite zrušiť predmet
dohody.
Záloha v €
Cena v €
Výška škody spôsobená nájomcom
Doplatok / preplatok
tel.:

...............................................
........................................................
podpis za prenajímateľa
podpis nájomcu
Dňa ...................................
Vyúčtovanie bude prevedené v prvý pracovný deň po odovzdaní objektu prenajímateľovi na
obecnom úrade vo Veľkom Blhu, ak sa nedohodne inak.
*Pre spoločenské organizácie v prípadoch uvedených v uznesení OZ zo dňa 15.12.2014 platí výnimka.
Obecný úrad, Družstevná 354
980 22 Veľký Blh
Tel: 047/58 12070
e-mail: ocu@velkyblh.sk

IČO: 00319198
DIČ: 2021230530
Banka: VUB Rimavská Sobota
IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451

starosta
Tel: 047/56 96 393
Mobil: 0903 55 23 24
e-mail: starosta@velkyblh.sk

