Zmluva o prenájme detských atrakcií
Prenajímateľ:
BB Portal, Cintorínska 419/1, 962 12 Detva, IČO: 50680803, DIČ:2120465787
Nájomca:
Obec Príbelce, Príbelce 234, 991 25 Čebovce, IČO: 00319520, DIČ: 2021243224
v zastúpení: Ing. Tibor Čierny, starosta obce
1) Predmetom tejto „Zmluvy o prenájme detských atrakcií“ je prenájom detskej nafukovacej atrakcie
„Skákací hrad“ (ďalej len atrakcia) s dvoma maskotmi za odplatu.
2) Cena za prenájom sa počíta :
od:

Dátum a čas: 09.08.2019, 11,00 hod.

do:

Dátum a čas: 09.08.2019, 17,00 hod.

3) Cena za prenájom je vo výške 99,00 Eur (slovom deväťdesiatdeväť) za 4 hodiny. Nájomca zaplatí
nájom prevodom na účet, na základe prijatej faktúry. Faktúra bude zaslaná e-mailom, najneskôr tri dni
po ukončení podujatia. Za každú ďalšiu začatú hodinu nad rámec dohodnutého prenájmu si
prenajímateľ účtuje 15,00 Eur/hod (slovom pätnásť).

4) Nájomca zabezpečí na prevádzku atrakcie rovnú plochu, bez ostrých častí a nepretržité pripojenie na
elektrickú sieť 220 Volt. Atrakciu je možné prevádzkovať v interiéri alebo exteriéri. Pri prevádzke
v interiéri je požadovaná min. plocha 6 x 5,5 x 5,5 m (d x š x v)

5) Prenajímateľ je povinný dopraviť atrakciu na miesto určenia, nainštalovať a preskúšať ju najneskôr 30
min pred plánovaným začiatkom podujatia.
6) Prenajímateľ zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na prevádzku atrakcie. Táto osoba dohliada na
bezpečnosť atrakcie avšak nenesie akúkoľvek zodpovednosť za deti. Za bezpečnosť detí je zodpovedný
rodič alebo iná dospelá osoba sprevádzajúca dieťa.
7) Po skončení doby prenájmu atrakcie prenajímateľ atrakciu demontuje.
8) V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor) sa atrakcia z bezpečnostných dôvodov nesmie
používať v exteriéroch. Ak na podujatí začne pršať skorej ako po 2 hodinách prenájmu, nájomca je
povinný zaplatiť prenajímateľovi polovicu dohodnutej sumy za prenájom. Ak na podujatí začne pršať
po 2 hodinách prenájmu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi celú sumu za prenájom.
9) Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom pre každú stranu je jedno vyhotovenie. Ako prejav
súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, ju obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdili.

V Detve, dňa : 28.01.2019

____________________
prenajímateľ

___________________
nájomca

