NOVOVITAL

- príspevková organizácia mesta Nové Zámky

Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky,
Žiadateľ:
Meno priezvisko, obchodné meno : ...............................
Trvale bytom / sídlo :.......................................................
FO dátum narodenia: ......................................................
IČO : ................................................................................
DIČ: .................................................................................
IČ DPH ............................................................................
PO zastúpená : ..............................................................
V Nových Zámkoch , dňa ........................

Súhlas na poskytnutie priestorov
Novovital, príspevková organizácia mesta Nové Zámky ako správca nebytových priestorov , na základe žiadosti
žiadateľa zo dňa : ...........................................na poskytnutie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Nové Zámky, zapísané na LV č. 1, stavba – Jazdiareň, so súpisným číslom 5367, parcela reg. C č. 6845/6
nachádzajúca sa na ulici
G. Bethlena č. 2/B , 940 01 Nové Zámky a to miestnosť ................................................... na
účel............................................. , názov podujatia .........................:....................................................................................
dňa....................... od................do........... hod.
udeľuje súhlas
Nebytový priestor poskytuje žiadateľovi za nasledujúcich podmienok :
1. Žiadateľ je povinný uhradiť za poskytnutie priestoru správcovi odplatu v zmysle platného cenníka za poskytnutie
priestorov a to vo výške ...............................€.
2. Okrem nebytových priestorov miestnosť č..................... je žiadateľ oprávnený užívať aj všetky spoločné priestory
nevyhnutné pre prístup k predmetu nájmu.
3. Žiadateľ je oprávnený využívať uvedené priestory dňa ..................................v čase od ...................hod do...............hod.
4. Odplata za poskytnutie priestoru je splatná pri prevzatí tohto súhlasu.
5. Správca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo tretím osobám na majetku alebo zdraví, ak škoda
nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.
6. Žiadateľ je oprávnený užívať priestory obvyklým spôsobom na dohodnutý účel.
7. Žiadateľ je povinný chrániť priestory a zariadenie v nich pred poškodením a zničením.
8. Škody, ktoré žiadateľ spôsobí na poskytnutých priestoroch a ich zariadení je povinný odstrániť na vlastné náklady.
9. Žiadateľ je povinný splniť všetky ohlasovacie povinnosti v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach .
10. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené správcom nebytových priestorov v súlade s prevádzkovým
poriadkom.

................................
žiadateľ

................................
Ing. Ľudovít Lebó

PREHLÁSENIE

Na základe krátkodobého nájmu nebytového priestoru v objekte Jazdiareň zapísané na LV č. 1, stavba so súpisným číslom
5367, parcela reg. C č. 6845/6 nachádzajúca sa na ulici G. Bethlena č. 2/B , 940 01 Nové Zámky.
dňa...........................................na podujatie s názvom............................................................., týmto žiadateľ prehlasuje, že
bol oboznámení s maximálnou kapacitou priestorov. tj. 500 osôb. V prípade prekročenia povolenej maximálnej kapacity
priestorov si je vedomý , že právne následky spojené s porušením maximálnej povolenej kapacity osôb bude znášať na
vlastnú zodpovednosť a, že bude znášať aj prípadné sankcie z toho vyplývajúce.

Prevzatím tohto súhlasu , svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so všetkými podmienkami a povinnosť súvisiacimi
s užívaním poskytnutých priestorov a zároveň prehlasujem, že mi je stav poskytnutých priestorov známy z osobnej
obhliadky.
Prevzal dňa ............................................................

.........................................................
podpis

