
          

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

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

                                                                                                    
 

D O H O D A 
o prenájme priestorov malého kultúrneho domu 

napísaná v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 19. 6. 2020 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:   Obec Veľký Kýr,  IČO: 00309109 
Sídlo:   Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr  
Zastúpený:  Ing. Judita Valašková, starostka obce 
Telefón:               035/6925 080; 0915/200 801 
e-mail:   podatelna@velkykyr.sk 
Bankové spojenie:  Prima Banka, IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002 
(ďalej  len „ Prenajímateľ“ )  
                                                                       a 
Nájomca:                  Diana Bálintová 
Adresa/ sídlo:   Vinohradnícka 6, 940 17 Veľký Kýr   
Zastúpený:   
Telefón:   0904 246 809 
 (ďalej  len „ Nájomca“ )  
   
                                                                      u z a t v á r a j ú  
 
dohodu o prenájme  priestorov veľkého malého domu (ďalej len „MKD“) pri príležitosti príprav na svadobnú 
hostinu dňa 24.7.2020 od 7.30 hod. do 8.30 hod. 
 

I. 
 

Obecný úrad vo Veľkom Kýre prenajíma na  prípravu svadobnej hostiny veľkú sálu, kuchyňu, vestibul, 
sklad a sociálne  zariadenia  spolu  so všetkým  zariadením. Poplatok za prenájom nebytových priestorov činí 
12€,  ktorý je nájomca povinný uhradiť do 3 pracovných dní po uskutočnenia podujatia.                                                    

II. 
 

Počas prípravy a trvania rodinnej oslavy  je   z á k a z   fajčenia vo vnútorných priestoroch  MKD. Za 
dodržanie tohto zákazu zodpovedá nájomca. 
 

III. 
Nájomca je povinný:  

a) dodržiavať a plniť všetky platné predpisy  a opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) a protipožiarnej ochrany  (PO), v zmysle ktorých bude zabezpečovať BOZP a PO počas celého 
trvania nájmu a bude  za ne v plnej miere  zodpovedný,   

b) bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu vykonania zistených opráv,  
c) zaplatiť prenajímateľovi všetky škody, ktoré na predmete nájmu vznikli jeho zavinením, alebo zavinením 

osôb, ktoré s ním prenajaté priestory užívali. Ak nepríde k dohode o spôsobe náhrady škody, je 
prenajímateľ oprávnený uplatniť náhradu škody podľa platných právnych predpisov, 

d) oznámiť prenajímateľovi najneskôr pri podpise tejto dohody kontaktné telefónne číslo, na ktorom bude 
môcť prenajímateľ kontaktovať nájomcu v prípade neodkladného vstupu do predmetu nájmu na 
nevyhnutné odvrátenie hroziacej škody pri havárii alebo živelnej pohrome, 

e) na svoje náklady odovzdať kuchyňu  s príslušenstvom po skončení akcie správkyni kultúrneho domu 



v čistom v upratanom stave 
f) po opustení prenajatých priestorov zabezpečiť uzamknutie budovy, 
g) nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe,  
h) Nájomca v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zaväzuje dodržať opatrenia Usmernenia k 

poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach č. OHVBPKV/4246-2/2020 zo dňa 
16.06.2020, v zmysle ktorého je poskytovanie cateringových služieb v súčasných podmienkach možné  
pri  dodržiavaní nasledovných hygienických opatrení: 
- vstup a pobyt do vnútorných priestorov umožniť všetkým osobám len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov 
a pokrmov (v príp. svadby pre nevestu a ženícha), 

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu rúk, 
- odporúča sa dodržať odstup 2 metre medzi stolmi určenými pre hostí, 
- vykonávať časté vetranie vnútorných priestorov, 
- pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných nástrojov a pomôcok 

dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 
- neutierať náradie a stolový riad (nechať odkvapkať/usušiť);  
- odporúča sa zabezpečiť, aby všetky pokrmy a nápoje poskytované počas cateringových akcií naberal 

prítomným osobám len obsluhujúci personál; obsluhujúci personál vykonáva dezinfekciu rúk vždy po 
fyzickom kontakte so zákazníkom; 

- príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale má byť podaný obsluhujúcim personálom k pokrmu 
zabalený do papierovej servítky, 

- zabezpečiť dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu (evidenciu odovzdať 
prenajímateľovi). 

i) Nájomca sa svojim podpisom zaväzuje, že bude znášať všetky právne sankcie pri nedodržaní hore 
uvedených podmienok vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. 

 
 

IV. 
 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 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 k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/infor- 
movanie, a vo fyzickej podobe v sídle prevádzkovateľa. 
   

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 17. 7. 2020 

 
   
 
 
 
 
…………………………………………                                                 …………………………………………… 
               Prenajímateľ                                                                                         Nájomca 

http://www.osobnyudaj.sk/

