
Dohoda o poskytnutí priestorov  

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami : 

Poskytovateľ:  

Milan Sedláček  

Miesto podnikania: Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca   

IČO:   34533371  

IČ DPH SK:  1020503693   

Číslo účtu:  1152607009/1111 

Kontakt:  0905 450 018 

Zapísaný:  Živnostenský register Trenčín, číslo 302-714 

   (ďalej len „ poskytovateľ“) 

a 

Žiadateľ: 

Obec:   Obec Košeca 

Zastúpená:  Bc. Radomírom Brtáňom, starostom 

Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

IČO:   00 317 390 

Kontakt:  042-4468183 

   starosta@koseca.sk 

   (ďalej len „ žiadateľ“)   

I. 
Predmet dohody 

1.1. Poskytovateľ je vlastníkom kultúrno – športového centra, nachádzajúceho sa v k.ú. Košeca, 

postaveného na pozemku č. KNC 1203, zapísaného na LV č. 1388.  

 

1.2 Dňa 10. 5. 2013 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi poskytovateľom a žiadateľom. V zmysle čl. 

IX Osobitné dojednania a zmluvné pokuty ods. 1 písm. b) tejto kúpnej zmluvy sa Poskytovateľ  

zaväzuje poskytnúť žiadateľovi priestory pre obec v rozsahu 300 hodín ročne na základe každoročne 

vopred odsúhlaseného plánu konania akcií .  

 

1.3 Predmetom tejto dohody je úprava poskytnutia priestorov kultúrno-športového centra 

a priestorov sály nad cukrárňou na  základe plánu akcií.  

 

II.  

Termíny plánovaných akcií 

2.1.  Termíny využívania priestorov sú na rok 2015 dohodnuté medzi zmluvnými stranami 

nasledovne:  

10.05.2015 Deň Matiek 

26.12.2015 Štefanská zábava 

V prípade potreby doplnenia termínov zo strany žiadateľa v priebehu roka bude tieto možné doplniť 

len so súhlasom poskytovateľa. 
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III. 

Poplatok za služby a spôsob fakturácie 

3.1 Úhrada za užívanie priestorov bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 20 EUR/1 

hodina bez DPH.  

 

3.2 V prípade konania akcie s menším počtom ľudí a uskutočnenia akcie na balkóne alebo v sále 

bola úhrada za užívanie priestorov stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 10 EUR/1 hodina 

bez DPH.  

 

3.3.     Výška poplatkov uvedená v bodoch 3.1. a 3.2. tohto článku bola schválená na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Košeca, dňa 19.2.2015, uznesením č. 75/2015. Výpis z uznesenia tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto dohody.  

 

3.4. Žiadateľ uhradí poplatok za služby v zmysle bodu 3.1. čl. III tejto zmluvy po ukončení akcie na 

základe vystavenej faktúry poskytovateľom.   

 

3.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia žiadateľovi. 

 

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

4.1 Priestor na akciu bude odovzdaný na základe Odovzdávacieho a Preberacieho protokolu na 

základe obhliadky obidvoch strán - poskytovateľa a žiadateľa. Za žiadateľa bude starostom obce 

určená zodpovedná osoba, ktorá bude protokol pred a po konkrétnej akcii podpisovať. Priestor po 

akcii bude odovzdaný v stave, v akom bol prevzatý pred akciou. Za akékoľvek poškodenie zariadenia 

zo strany žiadateľa alebo jeho hostí, bude žiadaná od žiadateľa kompenzácia v hodnote poškodenej 

veci. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmeniť alebo doplniť dohodu možno len  písomne, formou dodatku   na   základe  súhlasných   

prejavov  oboch zmluvných strán. 

 

5.2 Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, dva pre žiadateľa a jeden pre poskytovateľa. 

 

5.3 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  v spojení 

s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie 

a súhlasia, že táto dohoda vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle Obce 

Košeca. Dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v núdzi ani za inak nápadne nevýchodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej obsahu 



porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vzájomne podpisujú.  

 

 

 

 

V Košeci dňa ............................. 

 

Za poskytovateľa:      Za žiadateľa: 

 

 

 

Milan Sedláček       Bc. Radomír Brtáň 

        starosta   


