
   Dohoda   o prenájme dreveného altánku v objekte rybárskeho  

domčeka na ul. ČSA 1543 spolu s vybavením.

Prenajímateľ: 

   SRZ- MO Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, 033 01 Liptovský Hrádok

Nájomca:           Meno:………………………………………………………………...

Bydlisko:………………………………………………………………………Dátum narodenia:……………………………

Počet osôb: ……….

Nájom dňa: …………….                        od:  ……….. hod.             do: ………. hod.

Chcem aj:

Využitie palivového dreva:   ÁNO    NIE

Využitie pitnej vody:   ÁNO       NIE

Využitie toalety:           ÁNO     NIE

Využite 230 V:               ÁNO    NIE

Zapožičať od MO SRZ LH kotlík/y na varenie:   ÁNO    NIE

iné: ………………………………………………………………………………………………………………...

POPIS A PRAVIDLÁ PRENÁJMU:

Altánok sa nachádza na ul. ČSA 1543 v areáli ryb. domčeka MO SRZ Liptovský Hrádok.



Altánok  spolu  s  vybavením sa  môže  prenajať  len  členovi  rybárskej  organizácie  MO  SRZ  Liptovský  Hrádok  (ako

nájomca), ktorý nemá pozdĺžnosti voči prenajímateľovi ku dňu prenájmu, a za stanovenú sumu, ktorá sa využije na

zarybnenie.

V altánku je sedenie pre max. 15 osôb a vedľa neho otvorené ohnisko a grill z betónových tvárnic. Drevo na ohnisko,

pitná voda a el. energia je v cene prenájmu, resp. podľa žiadosti nájomcu. Uhlie na grilovanie nie je v cene prenájmu,

rovnako aj odvoz smetí a upratanie po akcii, ktoré uskutoční nájomca. Altánok nemá vlastný zdroj svetla ani el.

prípojku.

WC a umývadlo sa nachádza v budove ryb. domčeka. Je možnosť pripojiť sa na sieť 230 V v zásuvke pri umývadle,

avšak  len  spotrebiče  s  nízkym  príkonom  (príkon/odber  všetkých  el.  spotrebičov  v  jednom  momente  nesmie

presiahnuť 3000 W !), resp. spotrebiče ako prietokový ohrievač a rýchlovarná kanvica (ktoré sú súčasťou r. domčeka)

nesmú byť použité v rovnakom čase.  Je zakázané pripojiť na el. sieť rybárskeho domčeka a používať spotrebiče ako

napr. el. gril, el. variče a iné, ktoré majú vyšší el. príkon. 

Na umývadlo je pripojený prietokový ohrievač, jeho výkon zabezpečuje prítok teplej  vody, nie horúcej. Na sifón

umývadla je možné rýchlospojkou pripojiť napr. hadicu. Hadica nie je súčasťou r. domčeka. Šetrite vodou!

Altánok je možné si prenajať na min. 3 hodiny, avšak ukončenie prenájmu (vrátanie upratania) musí byť zrealizované

do 21:00 hod. v deň prenájmu. 

K altánku je možný prístup osobným motorovým vozidlom, parkovanie max. 3 osobných vozidiel je možné v areáli

ryb. domčeka a max. 4 vozidiel na parkovacej ploche pri vstupnej bráne do ryb. domčeka. Zaparkované autá (nie

len) pred bránou nesmú presahovať do cestnej komunikácie , brániť plynulej cestnej premávke a parkovaniu vozidiel

miestnych obyvateľov!

Altánok  sa  nachádza  v  intraviláne  obce,  nájomca  sa  preto  zaväzuje  nerušiť  ostatných  obyvateľov  hlukom,

nevhodným  správaním  a  hlasnou  reprodukovanou  hudbou.  V  prípade  sťažností  miestnych  obyvateľov  na  hluk,

nevhodné správanie a pod. má prenajímateľ právo ukončiť nájom aj pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu a

bez vrátenia sumy za prenájom.  Zároveň sa nájomca zaväzuje dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti.

Vypísanú dohodu o prenájme altánku odošlete elektronicky na email vybormosrzlh@gmail.com, alebo ju odovzdáte

členovi  výboru,  min.  14 dní  pred požadovaním dátumom prenájmu.  Dátum prenájmu po rezervovaní  je  možné

zmeniť  len po dohode s prenajímateľom, aj to len do max. 7 dní pred uskutočnením nájmu. 
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Pri odovzdávaní altánku do nájmu je nájomca povinný prediskutovať a skontrolovať s poverenou osobou z MO SRZ

LH všetky náležitosti súvisiace s prenájmom.  Ak sa po skončení prenájmu a následnom skontrolovaní majetku MO

SRZ Liptovský Hrádok preukáže poškodenie majetku prenajímateľa, bude táto škoda vyčíslená a nájomca ju bude

musieť uhradiť do 31 dní od konca nájmu. V prípade, že sa tak nestane, bude nájomcovi odopretá možnosť v ďalších

rokoch/sezónach možnosť kúpy rybárskeho povolenia. Toto odoprenie zaniká dňom zaplatenia dohodnutej sumy za

poškodenie majetku.

Zakúpením tohto produktu - nájmu finančne podporíte zarybňovanie našich revírov v užívaní MO SRZ Liptovský

Hrádok pôvodnými druhmi rýb. Všetok zisk z prenájmu totiž investujeme späť do našich revírov, vo forme kvalitnej

násady. Konečnú sumu za prenájom poukážete do 7 dní od ukončenia nájmu na účet MO SRZ LH:  SK04 0900 0000

0000 5671 2242,  info pre prijímateľa:  podpora zarybnenia  „meno nájomcu“.  V  prípade  nevykonania platby Vám

platba za nájom bude účtovaná pri kúpe/vyzdvihnutí členskej známky na ďalší rok. 

Členovia, ktorí si odrobili v predchádzajúcom roku, alebo v roku žiadosti o nájom minimálne 4 brigády (nerátajú sa

2%), majú možnosť využiť 1x prenájom altánku s príslušenstvom bez poplatku na zarybnenie.

viac info: https://mosrzlh.sk/sk/o-nas/podporte-nas/priama-podpora/

V prípade záujmu si vyberte dátum a vyplňte svoje kontaktné údaje. Vybraný dátum Vám potvrdíme, alebo v prípade

už zarezervovaného dátumu iným členom Vám ponúkneme iný dátum. Ak bude Vami vybraný termín obsadený,

budeme Vás o tejto skutočnosti dopredu informovať.

V  prípade  technických  problémov  nám  prosím  pošlite  detailný  popis  problému  na  vybormosrzlh@gmail.com,

prípadne volajte p. Peterovi Mikušovi na tel.  0905 356 562.

Konečná suma za prenájom – poukázaná na zarybňovanie:   10 €

V …………………………….                                       dňa……………………………

                                                            Prečítal som si podmienky prenájmu a svojím podpisom s nimi súhlasím.

Za prenajímateľa: ……………………………                        Za nájomcu: ………………...………

                 podpis:…………………………….                                podpis:………………………...
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