
 

 

D o h o d a   č. 22-5a/2018 
o užívaní Obecného domu v Strekove, Blatná 1036/5, 941 37  Strekov 

 

     medzi 
 

Meno užívateľa:  STK Strekov (Stolnotenisový klub) 

Adresa klubu:   Blatná ulica 1036,5 941 37  Strekov 

IČO :     45 793 492 

V zastúpení:   p. Ladislav Popellár, predseda klubu 

Trvalý pobyt:   Školská ulica 839/19, 941 37  Strekov 

Telefónne číslo:  +421 911 431 367  

a 

  

Vlastník:    Obec Strekov 

Adresa:   Blatná ulica 1036,5 941 37  Strekov 

IČO:    00 309 273 

Zastúpený:   Ján Téglás, starosta obce 

Účel využívania: tréning, odohrávanie majstrovských ako aj turnajových 

zápasov v stolnom tenise 

Termín podujatia:  v oficiálnych hracích termínoch družstiev viď. www.pinec.info  

resp. podľa rozpisu od vedenia klubu po zohľadnení potrieb 

a priorít akcií obecného úradu v Strekove 

Dátum užívania:   hod. pred určeným začiatkom zápasu a 1 hod. po jeho odohratí 

Užívané miestnosti  veľká sála, pódium, šatne, sociálne zariadenie 

 

Základné ustanovenia: 

 

1. Užívateľ zodpovedá zástupcovi obecného úradu za škody, ktoré vznikli v súvislosti 

s užívaním objektu a príslušného inventáru, či už boli spôsobené užívateľom alebo osobami, 

ktoré sa zdržovali v objekte s jeho vedomím alebo súhlasom a je povinný pri vrátení kľúčov 

a inventáru upovedomiť správcu o vzniknutých škodách. Užívateľ podľa dohody so správcom 

je povinný odstrániť alebo uhradiť vzniknuté škody. 

2. Užívateľ zodpovedá počas užívania objektu za dodržiavanie protipožiarnych 

a bezpečnostných predpisov a je povinný pristupovať pri užívaní verejného majetku 

zodpovedne a hospodárne. 

3. V budove obecného domu je prísny zákaz fajčenia! Je prísny zákaz predaja a konzumácie 

alkoholických nápojov na mládežníckych podujatiach. Členovia klubu sú povinní po sebe 

zanechať poriadok a v prípade potreby odkladať stolnotenisový materiál na to určené miesto. 

Oprávnená osoba vypne všetky svetlá v objekte a s prevzatým kľúčom od vchodových dverí 

po skončení zápasu resp. tréningu tieto dvere po odchode zamyká.  

4. V zmysle platného VZN Obce Strekov číslo 2/2016 odstavec 1.1.13. zo dňa 1.7.2016 

Minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Obce Strekov -  

Stolnotenisový klub Strekov je oslobodený od platenia nájomného. 

5. Tréning mládeže prebieha pod dozorom a vedením určenej dospelej osoby, ktorá zodpovedá 

za vzniknuté škody aj za tieto osoby (t.č. Tibor Ižák, Ružová ulica 1011, Strekov – tel. číslo: 

+421 907 742 010). 

 

Dátum odovzdania: V Strekove dňa 19. februára 2018 

 

  

 

 

___________________________   ______________________________ 

            Užívateľ           starosta Obce Strekov  

http://www.pinec.info/

