
Zmluva o poskytnutí priestorov v kaštieli Krasňany 

Uzatvorená medzi: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Poskytovateľ: 

Kaštieľ Krasňany, Krasňany 21, 013 03 Krasňany 

( ďaľej len ako „poskytovateľ priestorov", „ správca") 

I.2. Klient: 

Obec Krasňany v zastúpení Ing. Miroslav Bielka - starosta obce 
Krasňany 22 
013 03 Varín 

(ďalej len ako „klient") 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledovných priestorov v areáli kaštieľa v Krasňanoch, 
konkrétne vstupná chodba na prízemí, toalety na prvom poschodí kaštieľa /bez hygienických 
potrieb/, vyznačená časť chodby smerujúca na toalety, dohodnutá časť parku, tri krát elektrická 
zásuvka /bez predlžovačiek/, jeden krát pripojenie k zdroju vody / bez prípojných zariadení/. 

III. ÚČEL 

3.1. Účelom je poskytnutie priestorov na konanie podujatia „Výstava historických vozidiel". 

IV. DOBA POSKYTNUTIA 

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na deň 15.7.2017 

V. CENA A SPLATNOSŤ POPLATKU ZA POSKYTNUTIE PRIESTOROV 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na základnej cene za poskytnutie priestorov uvedených v článku II 
v bode 2.1. tejto zmluvy na sume 400,00 eur /50,00 eur treba zložiť vopred depozit na 
zarezervovanie termínu/. Prípadné ostatné položky budú vykalkulované pri konečnom vyúčtovaní 
po skončení podujatia, bezprostredne v deň skončenia podujatia. Poplatok spolu s ostatnými 
prípadnými položkami je splatný v hotovosti k rukám poskytovateľa alebo jeho zástupcu na 
základe tejto zmluvy a vystaveného príjmového dokladu. 



VI. PLATNOSŤ ZMLUVY 

6.1. Doba poskytnutia priestorov podľa bodu II. tejto zmluvy zaniká uplynutím dohodnutej doby 
nájmu a vyplatením priestorov dohodnutých v tejto zmluve. 

VII. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY A DOJEDNANIA 

7.1. Klient je oprávnený užívať poskytnuté priestory uvedené v bode II. tejto zmluvy v dohodnutom 
rozsahu a zaväzuje sa dodržať dojednanú dobu poskytnutia priestorov. 

7.2. Klient zodpovedá za dodržiavanie poriadku počas konania podujatia. V prípade vzniku škody na 
majetku kaštieľa v užívaných priestoroch je nájomca povinný uviesť veci do pôvodného stavu, 
prípadne škodu v plnej výške uhradiť. 

7.3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné ujmy na majetku alebo zdraví zúčastnených osôb 
počas trvania doby poskytnutia priestorov. 

7.4. Vstup a pohyb v iných než dojednaných priestoroch kaštieľa je zakázaný. 

7.5. Klient má možnosť prísť si pripraviť priestory osobne alebo prostredníctvom iných osôb jeden 
deň pred konaním podujatia, a to buď od 8.00 hod. do 13.00 hod. alebo od 14.30 hod. do 21.00 hod. 
v závislosti od prítomnosti správcu kaštieľa alebo ním poverenej osoby, ak nieje dohodnuté inak. 

7.6. Poskytovateľ priestorov odovzdá v deň konania podujatia klientovi upratané vnútorné priestory 
kaštieľa podľa článku II., bodu 2.1. Úpravu vonkajších priestorov si zabezpečuje klient. Po skončení 
podujatia je klient povinný zabezpečiť uvedenie priestorov do pôvodného stavu, v akom mu priestory 
boli poskytnuté, t. z. priestory uvedené v článku II., bode 2.1., upratané, smeti a odpadky z podujatia 
odstránené, zbytky po ohnisku odstránené. 

7.7. Klient zabezpečí uvedenie priestorov do pôvodného stavu a odpratanie vecí, ktoré sú jeho 
vlastníctvom na druhý deň po skončení podujatia / t. z. ak podujatie skončí v sobotu, tak v nedeľu 
musí byť areál kaštieľa uvedený do pôvodného stavu/. 

Náradie ako metla, zmeták, hubky, handry a iné potreby na upratovanie a čistenie, si klient 
zabezpečuje sám. Kaštieľ svoje potreby na upratovanie a čistenie neposkytuje. 

7.8. V prípade narušenia poriadku zo strany klienta alebo jeho hostí, za ktorých počas podujatia 
zodpovedá, má správca právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zrušiť podujatie bez nároku na finančnú 
kompenzáciu. 

7.9. V areáli kaštieľa je zakázané používanie zábavnej pyrotechniky. 

7.10. Manipulovanie s akýmkoľvek inventárom v areáli kaštieľa, ktorý je vlastníctvom majiteľa 
kaštieľa, počas podujatia je možné výlučne po dohode so správcom. 

7.11. Zákaz vjazdu vozidlám na zatrávnenú plochu, okrem dohodnutých častí parku. 

7.12. Počet použitých elektrických spotrebičov na prípravu a výdaj nápojov a občerstvenia musí byť 
vopred dohodnutý, spísaný a schválený správcom. V prípade, že správca zistí použitie iných než 
dovolených spotrebičov, je klient povinný zvýšené náklady na energiu uhradiť. 

7.13. Prípadné škody na majetku kaštieľa je klient povinný po vyčíslení poskytovateľom v plnej výške 
uhradiť alebo uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu, ak to stav veci umožňuje. 



7.14. V cene poplatku za poskytnutie priestorov podľa článku II., bodu 2.1. je aj zapožičanie kotla 
a kotliny na prípravu gulaša klientovi. Varenie v tomto kotli je povolené len na mieste vyznačenom 
správcom. Bezprostredne po skončení podujatia je klient povinný kotol s kotlinou vrátiť v pôvodnom 
stave, to znamená umytý a vyčistený. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Túto zmluvu s podpismi aj s potrebnými prílohami je klient povinný odovzdať správcovi kaštieľa 
najneskôr dva týždne deň pred konaním podujatia. 

8.2. Akékoľvek porušenie ktorejkoľvek časti tejto zmluvy je dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy 
bez nároku na akúkoľvek finančnú alebo inú kompenzáciu. 

8.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár obdrží klient, druhý exemplár 
obdrží poskytovateľ priestorov. 

V Krasňanoch dňa 07.02.2017 

Podpis klienta 


