Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2018
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovení
a o cenách podľa zákona č. 18/1996 Z. z.

Poskytovateľ:
Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda č. 1
949 01 Nitra
IČO: 36102652
Bankové spojenie: xxx
Číslo účtu: xxx
v zastúpení riaditeľom Ponitrianskeho múzea Mgr. Antonom Števkom
Objednávateľ:
Ing. Dušan Doliak
xxx
xxx
Bankové spojenie: xxx
Číslo účtu: SK xxxxxxxxxxx

I. Predmet zmluvy a účel zmluvy
1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi chodbu Ponitrianskeho múzea, Veľkú dvoranu na prednášku.

II. Čas trvania poskytovaných služieb
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 25.1.2018 – od 17:00 do 20:00 hod.

III. Spôsob užívania
1. Pri užívaní vymedzených priestorov – Veľká dvorana, chodba a toalety budú dodržané všetky
pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a protipožiarne opatrenia múzea.
2. Sprístupnenie sály pre objednávateľa zabezpečí vrátnik.

IV. Cena služieb spojených s prednáškou
1. Cena služieb za jednu hodinu užívania objednávateľom pre Veľkú dovoranu je:
á 10,- eur/hod, celkom 3 hod. = 30,- eur, slovom tridsať eur.
2. Cenu služieb zaplatí nájomca pred plnením zmluvy na bankový účet Ponitrianskeho múzea v Nitre.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje:

- poskytnúť k účelom naplnenia tejto zmluvy sálu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a
sprístupniť ju v dohodnutom čase
- umožniť objednávateľovi rovnocenne používať spoločné priestory t.j. chodby, schodisko a WC.
Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať, či objednávateľ užíva priestory riadne a dohodnutým
spôsobom.
Objednávateľ sa zaväzuje:
- používať uvedené priestory výhradne na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy a to len v dohodnutom čase
a dohodnutým spôsobom
- zodpovedať v plnom rozsahu za poskytnutú miestnosť, pomôcky a zariadenie v nej a ich prípadné
poškodenie v plnej výške uhradiť na vlastné náklady,
- počas celej doby poskytovania služieb v priestore sály dodržiavať:
- protipožiarne opatrenia,
- predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- zákaz fajčiť a používať akékoľvek omamné prostriedky,
- hygienické zásady,
Objednávateľ má právo rokovať podrobne o veciach súvisiacich s poskytovaním služieb s riaditeľom
múzea.

VI. Skončenie nájmu
1. Doba poskytovania služieb skončí uplynutím dohodnutého času.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Na vzťahy zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa primerane používajú ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a doplnenie zmluvy možno vykonať len písomnými dodatkami na základe súhlasu jej
účastníkov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným
podpisom.
6. Zmluva je napísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dvoch
vyhotoveniach.

v Bratislave, 08.01.2018

.....................................................
Dušan Doliak

v Nitre, 11.01.2018

...................................................
Mgr. Anton Števko
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre

