OBČINA ROGAŠOVCI
ROGAŠOVCI 14B
9262 ROGAŠOVCI

OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, ki jo zastopa župan Edvard
Mihalič kot najemodajalec in
Ime in priimek
Davčna številka
naslov
kot najemnik sklepata naslednje:

,

POGODBO O NAJEMU BRUNARICE NA SERDIŠKEM BREGU
1. člen
Predmet te pogodbe je najem brunarice na Serdiškem bregu dne ____________.
2. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da cena za najem prostora iz 1.čl. zajema dnevni najem
prostora, stroške vode, elektrike in končnega čiščenja, ključe ter predan primopredajni
zapisnik s popisanimi predmeti v brunarici.
3. člen
Cena dnevnega najema brunarice z DDV iz 1. člena te pogodbe znaša 40,00 EUR.
4. člen
Najemojemalec bo za najem prostora iz 1. člena na osnovi te pogodbe najemodajalcu po
uporabi brunarice na bančni račun TR: SI56 0130 5010 0012 217, z navedbo OTHR – najem
brunarice nakazal 40,00 EUR.
5. člen
Pred uporabo brunarice se najemnik oglasi na naslovu Občine Rogašovci, kjer prevzame ključe
in podpiše reverz. Ključe po uporabi naslednji dan vrne na občinsko upravo. V primeru
uporabe brunarice preko vikenda, prevzame ključe v petek do 13.00 ure in jih vrne v
ponedeljek do 10.00 ure. Po dogovoru je mogoče prevzem in vračilo ključev opraviti drugače.
Pred uporabo brunarice najemnik preveri stanje objekta z vključenimi predmeti po
primopredajnem zapisniku. V kolikor najemnik ugotovi napake, pomanjkljivosti ali drugo
neskladje s primopredajnim zapisnikom, mora to nemudoma še isti dan in pred uporabo
brunarice, javiti občinski upravi na tel. št: 02 55 888 17.
S podpisom te pogodbe najemnik materialno odgovarja za morebitno povzročeno škodo na
opremi in prostoru.
6. člen
Najemnik je dolžan v najetem objektu ali prostoru vzdrževati red in čistočo ter prostor in
inventar uporabljati kot dober gospodar. Po uporabi objekta je najemnik dolžan svoje stvari
pospraviti in odstraniti.
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Najemnik je dolžan popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo na prostoru, na skupnih prostorih ali
na objektu povzroči sam ali nastane v zvezi namenom uporabe, zaradi katerega ga je najel.
Najemnik je dolžan povrniti škodo v roku tridesetih (30) dni od dneva, ko je škoda ugotovljena
in je narejen zapisnik o ugotovljeni škodi.
V primerih ko je uporabnik na brunarici, napravah ali opremi povzročil škodo ne more le te v
prihodnje dobiti v uporabo.
7. člen
Morebitne spore iz pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V primeru da ne bo mogoče
doseči dogovora, stranki soglašata o krajevni pristojnosti sodišča v Murski Soboti.
8. člen
Ta pogodba je natisnjena v dveh (2) identičnih izvodih, od katerih najemnik prejme enega,
najemodajalec pa drugi izvod.
V Svetem Juriju, dne……………………………….

Najemnik:

Najemodajalec:
OBČINA ROGAŠOVCI
župan Edvard Mihalič

…………………………….

…………………………
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