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č. zmluvy: O -b/2019ĽČ
Zmluvné strany:
Požičiavateľ: Mesto TURZOVKA

v zastúpení: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
Sídlo: Stred 178
023 54 Turzovka
IČO: 00314331
DIČ : 220553315
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č. účtu :SK5056000000000204617002

Zmluva
o výpožičke nebytových priestorov

uzavretá podľa § 659 a následne Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

KaSS Turzovka
V zastúpení: Darina BAJÁKOV Á, riaditel'ka
Sídlo: Stred 179
023 54 Turzovka
IČO: 00145254
DIČ : 2020550389
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č. účtu :SK835600-0000007746829001 - správca

Vypožičiavateľ: Mesto TURZOVKA
v zastúpení: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
Sídlo: Jašíkova 178
023 54 Turzovka
IČO: 00314331
DIČ : 220553315
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č. účtu: SK5056000000000204617002
( ďalej len vypožičiavateľ)

l.
Všeobecné ustanovenia

l. Mesto Turzovka je vlastníkom nehnuteľnosti: k.ú. Turzovka, č. súp. 179 Stred v Turzovke,
ktoré boli zverené do správy správcovi KaSS Turzovka, ktorá podľa § 6 ods.4 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vykonáva právne úkony pri správe
majetku Mesta Turzovka

II.
Predmet a účel zmluvy

l. Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezodplatne vypoziciava vypožičiavateľovi
nebytový priestor: vestibul KaSS Turzovka za účelom zriadenia okrsku Č. 3 pre činnosť
okrskovej volebnej komisií pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - ll. kolo.

III.
Doba poskytovania

l. Predmet zmluvy sa poskytuje na dobu určitú a to deň 30.03.2019 od 6,00 hod do 02,00 hod.
nasledujúceho dňa (t.j. 20,00 hod.)
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IV.
Výška a splatnosť nákladov

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkové náklady (dodávka energií, vodného
a stočného) spojené s užívaním predmetu zmluvy vo výške 70,-EUR (sedemdesiat eur)
bezhotovostným prevodom na účet požičiavateľa , uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe
vystavenej faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia faktúry vypožičiavateľovi.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy vypožičiavateľovi užívania v schopn om
stave.

2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet zmluvy tak, aby nedochádzalo ku škodám.
3. Vypožičiavateľ preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných

predpisov a svojich interných predpisov, predpisov o ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti
pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne na predmete
zmluvy a bude spôsobená vypožičiavateľovi alebo osobami, ktoré majú vzťah
k vypožičiavateľovi , bude vypožičiavateľom odstránená. V opačnom prípade sa
vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu, následky a náklady na odstránenie škody
v plnej výške požičiavateľovi bezodkladne po výzve požičiavateľa.

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje za svojej prítomnosti umožniť požičiavateľovi vstup do predmetu
zmluvy za účelom preverenia dodržiavania zmluvných podmienok.

5. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť okrem nebytových priestorov aj vybavenie miestnosti
potrebným nábytkom- dostatočné množstvo stoličiek a stolov pre činnosť okrskovej volebnej
komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - II. kolo 30.03.2019.

VI.
Doba výpožičky

Doba poskytnutia predmetu zmluvy sa končí:
- uplynutím doby poskytovania

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v troch rovnopisoch , dva rovnopisy obdrží
vypožičiavateľ a jeden rovnopis obdrží požičiavateľ.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke dňa 19.03.2
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JUDr Ľubo 'r Golis, primátor
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