Preberací protokol o krátkodobom užívaní priestorov
Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 00304 557, DIČ: 2020879212
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 421032/0200

Objednávateľ:
Predmet, účel, doba užívania
1. Poskytovateľ prenechá objednávateľovi do krátkodobého užívania priestor – veľkú
spoločenskú sálu, vestibul a šatňu kultúrneho zariadenia: Nemecký kultúrny dom,
Barónka 3, Bratislava:
a) na obdobie (dátum a hod.):
b) účel užívania:
Práva a povinnosti
1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
a/ je výlučným vlastníkom poskytovaného priestoru ako aj hnuteľných vecí
nachádzajúcich sa v priestoroch užívania,
b/ predmet užívania nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali
poskytovateľa v jeho riadnom užívaní.
2. Objednávateľ sa zaväzuje že:
a/ bude užívať predmet užívania riadne a v súlade s účelom, ktorý je dohodnutý vyššie, je
povinný chrániť ho pred poškodením, stratou, znečistením alebo zničením,
b/ v prípade poškodenia alebo znečistenia predmetu užívania resp. hnuteľných vecí
nachádzajúcich sa v priestoroch užívania, je povinný nahradiť vzniknutú škodu reálne
vyčíslenú poskytovateľom podľa miery poškodenia,
c/ neposkytne predmet užívania tretej osobe.
3. Pri podujatiach pre verejnosť je objednávateľ priestorov povinný v zmysle Zákona SNR
č. 96/91 o verejných kultúrnych podujatiach splniť si oznamovaciu povinnosť na referáte
kultúry Miestneho úradu Bratislava Rača, Kubačova 21, pri hudobnej produkcii
požiadať Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) o povolenie používať hudobné
diela, resp. ochrannú autorskú spoločnosť (LITA) o udelenie povolenia na usporiadanie
predstavenia. Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvesovanie transparentov a vylepovanie
propagačných materiálov sa uskutoční v zmysle nariadení Magistrátu. Dôsledky za
porušenie nariadení znáša objednávateľ. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné
prekročiť kapacitu jednotlivých priestorov. V prípade vyššej účasti ako je uvedené, môže
byť podujatie zrušené!
4. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a bude sa riadiť Zásadami pre
poskytovanie priestorov a služieb v kultúrnom zariadení: Nemecký kultúrny dom,
Barónka 3, Bratislava- Rača zo dňa 16.1.2014.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vlastného
odpadu.

Platby za užívanie priestoru
1. Objednávateľ berie na vedomie, že výška za užívanie priestoru je stanovená podľa
platného Cenového výmeru č.1/2014 zo dňa 16.1.2014.
2. Objednávateľ je povinný čiastku ....€, slovom:....,Eur uhradiť na účet poskytovateľa uvedený
v záhlaví alebo priamo v hotovosti do pokladne poskytovateľa nachádzajúcej sa v sídle
poskytovateľa. Vyššie uvedená čiastka je splatná najneskôr dva dni pred začatím užívania
priestoru. Deň splatnosti je deň pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

V Bratislave, dňa

.....................................................
poskytovateľ

 0903/962135
 peter.gembicky@raca.sk

...................................................
objednávateľ
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